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Pera’daki göz kamaştıran güzellik
Kanadalı sanatçılar Caitlind r.c. Brown ve Wayne Garett ile 

Pera Müzesi’nin 10. yılı için özel olarak tasarladıkları 

heykelleri ve çalışma pratikleri hakkında konuştuk.

Sanat piyasalarında kara para
Pek çok araştırmacı sanat piyasasının bir “kara para 

aklama” oyununa alet olduğu fikrinde. Bunu da kanıtlarla 

sunuyorlar. 

“Bir sanatçının en kaliteli eserine sahip 
olmaya çalıştım hep”
Can Has ile Türkiye ve dünyadaki sanat piyasası, alım 

gücü, müzeler ve koleksiyonerlik tutkusu üzerine konuştuk.

“Aldığıma değil, almadığıma pişman 
olduğum çok eser oldu”
Handan Öney ile her köşesi özenle ve aşkla dolu güzel 

evinde koleksiyonerlik, sanatın ve sanatçının önemi, nasıl 

korunması ve desteklenmesi gerektiği üzerine sohbet ettik.

Kolektif bir bilinç yaratmak
Bay İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı ile 

değişik alanlarda verdikleri sponsorluklar, organize 

ettikleri sergiler, sanatsal, kültürel projeler ve sanatsal 

arşiv çalışmalarıyla ortaya koymak istediği “kolektif bir 

bilinç oluşturma” hedefi üzerine konuştuk.

MoMA’daki Björk sergisi neden beğenilmedi?
Bu yılın en çok konuşulan sergilerinden biri, MoMA’daki 

“Songlines” isimli Björk sergisiydi. Üzerine çok fazla yazıldı 

çizildi, pek de iyi değerlendirilmedi.

Hayal gücünüzün zarafeti ve hınzırlığı
Grayson Perry, cesaretli kişiliği ve yaşamını performansa 

çevirdiği sanatıyla, günümüz çağdaş sanatının en sıra 

dışı ve ikonik isimlerinden.

2 sanatçı, 2 atölye
Genç, olgun, birçok disiplinden sanatçılarla çalışma 

alanlarında buluşarak onlarla yeni projeleri, üretim süreç-

leri, geçmiş sergileri ve daha birçok şey üzerine konuştuk.

“Varoluş biçimim ihtimam göstermek 
üzerine kurulu”
Venedik Bienali’nde farklı pavyonlardan sorumlu 

Vittorio Urbani ile Venedik’te bir araya geldik.

Buraya beton dökmek, çivi çakmak yasak 
değildir!
Atöyle Maslak “Maker Culture” sergisi küratörleri Ali 

Bakova ve Gökhan Karakuş ile yola çıkış hikayeleri, 

dergideki işler ve Maker hareketi üzerine konuştuk.

Sanat ve cemiyet dünyası “Atölye Maslak”
sergisinde buluştu
Atölye Maslak ‘maker culture’ sergisinin açılışı 11 Haziran 

Perşembe günü 42 Maslak Art!SPACE ve Ofis Sokağı’nda 

gerçekleşti. 

Atölye Maslak’tan çocuklara sürpriz
“Atölye Maslak” sergisi “maker kültürü”nü sadece 

yetişkinlerle değil miniklerle de paylaştı.

Sanayideki tapınak
Seçkin Pirim’le Maslak Oto Sanayi Sitesi’nin sanatsever 

gözlere oldukça yabancı bir sokağının üst katlarında, birkaç 

mekâna yayılmış atölyesinde, doğal olarak heykel üzerine 

konuştuk.

Kısa Viyana macerasından arda kalanlar
Avrupa’nın önemli sanat merkezlerinden Viyana’da, yazın 

en uzun günleri sırasında şehri anlamaya ve şehrin 

barındırdığı sanat hazinelerini koşar adım görmeye 

çalışırken karşılaşılan üç sergi ve üç sanatçı üzerine...

Galeriler yeni sezona hazır!
İstanbul’daki belli başlı galerilerle geçmiş sezon sergileri, 

yeni sezon sanat ortamı hakkındaki yorumları, gelecek 

sezona nasıl hazırlandıkları ve yeni dönemdeki ilk sergileri 

üzerine konuştuk.  

Bienal rotanızı şimdiden hazırlayın
14. İstanbul Bienali’nin tamamını görmek istiyorsanız, 

en az üç gününüzü ayırmanız gerekiyor. Tabii bunun için 

planlı programlı olmak şart!

Sanat dolu oteller
Hangimiz gördüğünüz, dokunduğunuz hatta içinde 

yüzdüğümüz her şeyin sanat eseri olduğu bir otelde 

konaklamak istemez ki? Birbirinden güzel, dünya 

çapında ünlü olan sanat otellerini sizler için derledik.
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İrlandalı edebiyatçı Oscar Wilde “Sanat, taklidin bittiği yerde başlar” demiştir. 

Gerçekten de sanat, yaratıcısının hayal gücüyle tek ve benzersiz olmalıdır. 

Çünkü sanat eserinin etkileyiciliği bir anlamda özgünlüğünden geçiyor. 

Biz de Artful Living konseptimizle hayata geçirdiğimiz 42 Maslak karma yaşam 

merkezimizle, sanatla yaşamı birleştirerek hiç yapılmamış özgün bir işe imza 

atmayı amaçladık. Sanıyorum bunu başardık da… 

Bildiğiniz gibi, sanat 42 Maslak’ın çıkış noktası, can damarı. Bu kapsamda 

öncelikli olarak Türkiye’nin ilk karma proje sanat kurumu olmayı hedefliyoruz. 

Bu hedef için de büyük bir özveriyle çalışıyoruz. 

42 Maslak’ta 10 tane galeriye yer ayırdık. Öte yandan 42 Shops & Art’ta 750 kişi-

lik Gösteri ve Performans Sanatları Merkezi ve özel sanat alanları bulunuyor. 

Burada birbirinden önemli etkinliklere ev sahipliği yapmayı amaçlıyoruz.

Sanat, kültür yaşam ve edebiyat alanlarında nitelikli haber ve özgün içerik sunan 

Artful Living ise aylık 55.000 tekil okura ulaşma başarısı gösterdi. Üstelik artık 

İngilizce sayfası da yayında. Böylece diyebilirim ki, 42 Maslak olarak sanattan 

ilham almaya, sanatı hayatın her alanına yaymaya devam edeceğiz

Erol Özmandıracı

Bay İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi

SANAT TAKLİDİN 
BİTTİĞİ YERDE 
BAŞLAR…
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Bambaşka Bir Şeye 
Dönüşen Burka

Malina Suliman, Afganistan’ın 

Kandehar şehrinde yaptığı sokak 

resimleriyle tanınıyor. Sanatçının 

çalışmalarının ana temalarını ise 

burka içindeki iskeletler ve savaş 

sonrası engelli kalan çocuklar 

oluşturuyor. Zaten bu çalışmalar, 

sanatçının Taliban tarafından 

hedef haline gelmesine neden 

olmuştu. Taliban’ın baskısından 

kaçarak yıllardır Afganistan’da 

yaşayan genç sanatçı adayları-

na sokak sanatı öğretmeyi görev 

edinen cesur sanatçı, resmi olarak 

Başkan Hamid Karzai’den övgüler 

almasına rağmen, cinsiyet eşitsiz-

liğiyle ilgili açık sözlü eleştirileri 

yüzünden ailesi üzerinden tehdit 

dahi ediliyor.

Sanatçının eserleri bu kez de 

Londra’da bulunan ve sorunlu 

bölgelerindeki sanatçıları des-

tekleyen Art Represent’te sergile-

niyor. 27 Ağustos tarihine kadar 

devam edecek sergide sanatçının 

burkaların üzerine yaptığı işler de 

yer alıyor. Sanatçı bu işlerle ilgili 

“Burkayı Afganistan’dan çıkarmak 

ve bambaşka bir şeye dönüştürmek 

istedim,” diyor. 

Van Gogh’la Gauguin’in 1887 
Tarihli Fotoğrafı Satışa 
Sunuldu

Paul Gauguin ve Vincent Van 

Gogh’un bir meyhanede içerken 

çekilen fotoğrafları internette satı-

şa sunuldu. Brüksel’deki müzayede 

kurumu Romantic Agony’nin 19-20 

Haziran 2015 kataloğunda satışa 

sunulan Daguerreotype, Calotype, 

Autochrome ve belgesel fotoğraf 

gibi çeşitli türlerdeki eski fotoğraf 

parçaları arasında yer alan Jules 

Antoine imzalı bu fotoğraf oldukça 

dikkat çekti. 

1887 tarihli fotoğraf, ağzında pipo, 

önünde şarap şişeleriyle görünen 

Vincent Van Gogh’un bir ressam 

olarak ünlendiği dönemde çekilen 

fotoğraf, 120-170 bin euro arasın-

da satışa sunuldu. Fotoğrafta Paul 

Gauguin (soldan ikinci) ve Van 

Gogh’un yanı sıra, ressam Emile 

Bernard, çizer Félix Jobbé- Duval 

ve yazar André Antoine da yer 

alıyor.

Tabloyu Duyup, Müziği Görebi-
leceğiniz Bir Deneyim

Yeni sezonda farklılık yaratmak 

amacıyla yola çıkan National 

Gallery, kendi koleksiyonundan 

seçilen farklı dönem eserlerden 

ilham alarak beste yapmaları için 

altı müzisyen ile görüştü. ‘National 

Gallery Inspires’ programının bir 

parçası olan ve 8 Temmuz’da ziya-

rete açılan altı tablo, ziyaretçilerin 

hem göz hem de kulaklarına hitap 

ediyor.

Ziyaretçilerin tabloları duyup 

görebilecekleri bir deneyim yakala-

yacağı projede tablolar loş odalarda 

sergileniyor. The Guardian’ın sert 

eleştirilerine maruz kalan sergiye 

“National Gallery’nin 200 yıllık 

tarihinde çıkan en kötü fikir!” 

yorumu yapıldı.

Müzede Snapchat

Video mesajlaşma uygulama-

sı Snapchat artık müzelerin de 

favori uygulamalarından biri 

haline geliyor. Los Angeles’ta kül-

türe merkezlik eden Los Angeles 

Country Museum of Arts’ın (LAC-

MA) sıklıkla kullandığı uygulama 

gençlere sanatı daha çekici sun-

manın en akıllıca yollarından biri. 

LACMA’nın Snapchat takipçi listesi 

günden güne artarken müzede 

kayıtlara bu uygulamayı kullanan 

ilk müze olarak geçti.

Müze, ağırlıklı olarak popüler 

kültürden göndermelerle paylaştığı 

klasik eser paylaşımlarıyla şim-

diden gençlerin dikkatini çekmiş 

görünüyor. Zira müzenin paylaştı-

ğı görüntüler 60 binden fazla kişiye 

ulaştı bile.

Bu başarının arkasında, LAC-

MA’nın sosyal medya uzmanı Lucy 

Redoglia’nın imzası var. Redoglia, 

gençleri klasik sanata yönlendir-

mek için, haftada üç kez müzede 

sergilenen 120 bin sanat eserinden 

alıntılanmış veya kadrajlanmış 

resimlerden oluşan caps atıyor. 

Tasarımıyla Cezbeden 
Cardboard Cathedral 

Japon mimar Shigeru Ban’ın tasar-

ladığı Cardboard Cathedral, 2011 

Şubat ayında bir depremde yıkılan 

eski Anglican Cathedral’inin yerine 

inşa edildi. 700 kişilik kapasiteye 

sahip olan bu yapı, daha kalıcı bir 

katedral inşa edilene dek topluma 

hizmet vermeyi amaçlıyor.

Katedral 98 tane eşit büyüklükte-

ki karton borunun birleşiminden 

meydana geliyor ve renkli cam 

pencerelerle çerçevelenmiş. Şeh-

rin simgesi haline gelen Anglican 

Cathedral’in yerine, yenisi yapıla-

na dek geçici olarak hizmet verecek 

olan tasarım, şehir sakini tarafın-

dan benimsenmişe benziyor

Damien Hirst Galeri Açmaya 
Hazırlanıyor

Damien Hirst, Ekim 2015’te Lond-

ra’nın kuzeyinde Lambeth’de bir 

galeri açmak için hazırlanıyor. 

Newport Street Gallery ismiyle açı-

lacak galeride Damien Hirst sanat 

koleksionundan eserler sergilecek 

ve galeriye giriş ücretsiz olacak. 

Newport Street Gallery’de sanatçı-

nın 3 binden fazla eserin yer aldığı 

koleksiyonundan işler dışında solo 

ve grup sergiler de olacak.

Galerinin açılış sergisi ise “Power 

Stations” olacak. John Hoyland’ın 

(1934–2011) çalışmalarından 

oluşan sergi, şimdiden merakla 

beklenmeye başlandı. İngiltere’nin 

önde gelen soyut ressamlarından 

olan Hoyland’ın çalışmalarının 

sergileneceği “Power Stations”, 8 

Ekim 2105-3 Nisan 2016 tarihleri 

arasında görülebilir.

Warhol’un veya Manet’nin 
Stüdyosuna Gitmeye 
Ne Dersiniz?

Joe Fig minyatür heykeller ile 

sanat dünyasının ikonik figürlerini 

yeniden tasarlıyor. Bu projesinde 

çeşitli sanatçıların stüdyodaki hal-

lerini canlandıran Fig, yaşamına ve 

çalışmalarına New York’ta devam 

ediyor. Joe Fig’in minyatürünü 

yaptığı sanatçılar arasında Andy 

Warhol, Jackson Pollock, Édouard 

Manet, Vincent van Gogh, Barnett 

Newman ve April Gornik gibi isim-

ler yer alıyor. 

“Inside the Painter’s Studio” isimli 

kitabında bu çalışmalarını bir 

araya getiren sanatçı, aynı za-

manda fotoğraf ve resim alanında 

da üretiyor. Joe Fig’in bu projesi 

sanatçıların en merak edilen alan-

ları, stüdyolarını ziyaret etmek için 

bir fırsat. Ayrıntılı bilgi için: www.

joefig.com

Tate Britain Barbara 
Hepworth’ü Ağırlıyor

Londra’da gerçekleşen 50 yıllık en 

kapsamlı Barbara Hepworth ser-

gisi 24 Haziran’da Tate Britain’de 

açıldı. Sergide sanatçının ahşap, 

taş, bronz heykelleri dışında nadir 

görülen eserleri yer alıyor. 20. yüz-

yılın en önemli heykeltıraşlarından 

Barbara Hepworth’ün eserleri-

nin yer aldığı sergi, sanatçının 

1968’den sonra açılan ilk kapsamlı 

sergisi olma özelliğine sahip. 

70’ten fazla işin yer aldığı “Bar-

bara Hepworth: Sculpture for a 

Modern World” isimli sergide, 

Hepworth’un meşhur oymaları ve 

bronzları özellikle dikkat çekici. 

Serginin bir diğer önemli özelliği 

de sanatçının daha önce hiçbir 

yerde görülmemiş fotoğraflarının 

gösterilecek olması. Hepworth 

arşivinden alınan ve artık Tate 

koruması altında olan fotoğraflar 

içinde sanatçının 1930 tarihli bir 

otofotogramı da bulunuyor. Sergi-

yi görmek için son tarih, 24 Ekim 

2015.

DÜN-
YADAN



Akbank Sanat, yeni sanat sezonunu dünya çapında bir sergi ile açıyor. 20. yüzyı-

lın en önemli kadın sanatçılarından ve sadece kendisinden sonraki sanat oluşu-

munu derinlemesine etkilemekle kalmamış, kendisinden önceki sanat tarihinin 

de yeni bir gözle ele alınmasını sağlamış Louise Bourgeois’nın yapıtlarından 

oluşan “Louise Bourgeois: Dünyadan Büyük” (Louise Bourgeois: Larger Than 

Life) isimli sergisi 1 Eylül – 28 Kasım 2015 tarihleri arasında Akbank Sanat’ta 

gerçekleştirilecek.

Küratörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın yaptığı sergide, Türkiye’de 

yapıtları daha önce görülmemiş, sadece 1997 yılında 5. Uluslararası İstanbul 

Bienali’nde tek bir eseri sergilenmiş Louise Bourgeois bu defa 58 yapıtıyla 

ülkemizde ilk kez  sanatseverlerle buluşacak. Kadınlık olgusunu sanatının 

belkemiği yapmış, ilginç özyaşam öyküsünü sanatını oluştururken ana kaynak 

olarak kullanmış, 35 yıla yakın bir süre içinden geçtiği psikanaliz seanslarının 

verilerini yapıtlarında işlemiş Bourgeois, tüm bu özellikleriyle feminist sanatın 

belkemiği denebilecek bir konumdaydı.

Sergiyle eş zamanlı olarak Akbank Sanat’ta hem özel olarak Bourgeois’nın sanatı 

hem feminist sanat ve ilgili diğer konularda hem Türkiye’deki feminist sanat 

konusunda konferans ve toplantılar düzenlenecek. Bunun yanı sıra, Akbank 

Sanat kütüphanesinde özel bir Louise Bourgeois köşesi oluşturulacak ve sanatçı 

hakkında filmler gösterilecek.

SERGİ KONFERANSLARI 

3 Eylül Perşembe, Saat: 18.30 - Jean Fremon & Prof. Hasan Bü-

lent Kahraman “Louise Bourgeois: Dünyadan Büyük” / “Louise 

Bourgeois: Larger Than Life” Konferansta simültane tercüme 

yapılacaktır.

17 Eylül Perşembe, Saat: 18.30 – Yrd. Doç. Dr. Eser Selen

“Ötelenen Arzu: Feminizm ve Sanat” 

Etkinlikler ücretsizdir

LOUISE 
BOURGEOIS: 
DÜNYADAN 
BÜYÜK
Akbank Sanat dünya çapında bir sergiye evsahipliği yapıyor. 1 Eylül – 28 Kasım 

2015 tarihleri arasında düzenlenecek “Louise Bourgeois: Dünyadan Büyük” (Louise 

Bourgeois: Larger Than Life) sergisinde, sanatçının 58 adet yapıtı yer alacak.
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küratör. Aslına bakarsanız benzerliklerimizden çok bu farklılıklar bizi 

birlikte çalışmaya yöneltti. Yıllar sonra fark ettik ki birbirimize benzer 

yönlerimiz farklılıklarımızdan daha çok. Ama hâlâ farklı özelliklerimiz 

bizim en büyük varlığımız.

İşlerinizi mekâna göre mi tasarlıyorsunuz? Yoksa mekânı 
sonradan mı belirliyorsunuz?

Bu koşullara göre değişir. Yeni bir işe başladığımızda alan ve temanın 

üzerinde bölgeye özel olarak, tüm detaylarıyla çalışmayı tercih ediyoruz. 

Örneğin Pera Müzesi’ni bir yıl boyunca ziyaret ettik; “sea/see/saw” işine 

başlamadan önce mimari formları gözlemledik, sosyolojik yapıyı anla-

dık, coğrafi konumunu inceledik, çevresel özelliklerini keşfettik. Heykeli 

bu parçalarla birlikte, hayal ettik. Hayal gücü sonsuzdur ve onu oluştu-

ran parçalar çevremizdedir.

Bir mekâna  özgü enstalasyon çalışmalarındaki sınırlamalar hayal gücü-

müzün alt yapısını oluşturuyor. Bu sınırlamalar belirgin hale geldikçe, 

bambaşka hipotetik sanatları kavramsallaştırmak daha kolaylaşıyor. 

Ama elbette, bütün işlerimiz daha önceden belirlenmiş bir mekân için 

tasarlanmıyor. Örneğin, Cloud bir düzine farklı ülkeyi ziyaret etti. İnte-

raktif işlerde izleyici de heykele dahil oluyor, çevresi insanlarla çevrili 

olduğu zaman ister istemez heykel de değişiyor. 

Pera Müzesi ile yollarınız nasıl kesişti?

Pera Müzesi bundan bir yıl önce, kuruluşunun 10. Yılına özel bir iş 

tasarlamamız için bize ulaştı. Bu davet karşısında oldukça heyecanlan-

dık. Haziran 2014’te Kudüs’te başka bir işimiz sergilenecekti, böylece 

İstanbul’da da birkaç gün geçirdik, bu bizim şehirle olan ilk deneyimimiz 

oldu. Sonrasında neler yapabileceğimizi görmek için birçok kez toplanıp 

konuştuk.

Pera Müzesi’nin kuruluşunun 10. yılında özel hazırladığınız 
“sea/see/saw” projesinin adı nereden geliyor?

“sea/see/saw” bir yanıyla kelime oyunu bir yanıyla da hem malzeme 

referansı hem de konsept hakkında bir ipucu taşıyor. Bu heykelle suyun 

gözle fark edilmeyen hareketini yakalamak, görünür kılmak istedik. 

“sea/see/saw” işinin “sea” kısmı bu bölümde anlatılıyor. “see” ise bu 

işin malzemesine dikkat çekmek için kullandığımız kısmını oluşturmak-

ta. 14 bin gözlük camı kullanıldı bu iş için. “see” halka bambaşka, temiz 

bir bakış açısı sunmayı hedeflerken, “saw” gördüğümüz ve algılarımız 

hakkında ne düşündüğümüzün yansıması anlamına geliyor. Ne gördü-

ğümüz, algımızı ve vizyonumuzu şekillendiriyor; ne düşündüğümüz 

hakkında bilgi veriyor. “see-saw” da tıpkı çocuk parkındaki oyuncakların 

analog hareketi gibi, gözlük camlarının rüzgardaki hareketidir. “see-

saw” aynı zamanda günümüz ve geçmiş zamana arasında gözlükleri 

kullanarak bir köprü kuruyor. İnsanların kullandığı objelerle derdini 

anlatıyor.

Haliç’in pırıltısını Pera Müzesi’ne nasıl yansıttınız? 
Bu çalışmayı nasıl hayata geçirdiniz? Çalışmanın pratiğini 
bize anlatır mısınız?

İstanbul’u ilk ziyaretimizde şehri tek bir nefeste göz kamaştırıcı, zengin, 

cezbedici, büyüleyici, korkunç, renkli, çok sesli, güzel, cesur, davetkar, 

maksimum, aşırı uçlarda bulmuştuk. Güzelim Haliç’in sakin ve dingin 

hareketi, güneşin üstünde yarattığı zarif ışık oyunları, insanı şehrin 

karmaşası ve sürekli deviniminden uzaklaştırmak için biçilmiş kaftandı. 

Biz de Haliç’in bu insana huzur veren hareketinin bir simülasyonunu 

yaratmak istedik. İzleyici bu simülasyonun bir parçası olacak ve kendini 

Haliç’in bu doğal hareketinin içinde kaybedecek, bir anlık da olsa şehrin 

dinamiklerinden kendini uzaklaştırma şansı elde edecekti. İzleyicinin de 

dahil olduğu, interaktif, basit bir kinetik bir yerleştirme yapmayı planla-

RÖPORTAJ

PERA’DAKİ 
GÖZ KAMAŞTIRAN 

GÜZELLİK

Röportaj: Ege Işık

Onlar Golden Horn diyor, biz Haliç. Aynı manzarayı, farklı biçimlerde yorumlamamızı 

sağlayansa Kanadalı sanatçılar Caitlind r.c. Brown ile Wayne Garett. Farklı dilleri, farklı 

bakış açıları, farklı görüşleri “sea/see/saw” isimli işlerine yansıtıyorlar. Sanatçılarla, 

Pera Müzesi’nin 10. yılı için özel olarak tasarladıkları heykelleri, daha önceki yapıtları ve 

çalışma pratikleri hakkında konuştuk.

Caitlind r.c. Brown ile Wayne Garett öncelikle merhaba. 
Sizleri tanıyabilir miyiz?

Calgary, Kanada’da birlikte çalışan iki sanatçıyız. Pratiğimiz, yerel nes-

neleri yeniden anlamlandırmaya dayanıyor. Seçtiğimiz bu nesnelerden 

genellikle büyük ölçekli, ışık-temelli yerleştirmeler inşa ediyoruz. Bu 

sırada ışığın sosyal etkileri, halkla olan etkileşimi, toplulukla işbirliğine 

girme, oyun oynama gibi durumları da keşfetmiş oluyoruz. 

İzleyicileri şaşırtmak için çalışmalarınızda ışık oyunları, il-
lüzyon etkisi yaratan yansımaları kullanıyorsunuz. İnsanlara 
bambaşka bir deneyim yaşatmak için üretime geçiyorsunuz. 
Cloud, New Moon, Solar Flare enstalasyon çalışmalarınızı 
bize anlatır mısınız?

Geçmişteki birçok çalışmamızda evrensel görüntülere odaklandık. 

Cloud, New Moon, Solar Flare, tüm bu çalışmalarımızda başımızı 

kaldırdığımızda gördüğümüz doğal, göksel formları referans olarak 

kullandık; bulutları, ayı ve güneşi... Tuhaf, hatta bazen karikatüristik 

olsa da bu formlar dil engelini, kültürel farklılıkları, coğrafyaları aşarak 

dünyanın her yerinde kolayca insanlar tarafından tanındı ve fark edildi. 

Aynı şekilde, ışığı bir araç gibi konumlandırmamız, parlak nesnelerin 

insanlar üstündeki sezgisel ve aklı baştan alan etkisine dayanıyor: Hem 

fizyolojik hem de psikolojik olarak, insanoğlu büyülenmiş gibi bu görsel 

şölene kendini kaptırıyor. Birçok işimizde tanıdık formları kullanıyoruz 

ve işlerimiz birbirini hiç tanımayan yabancılar arasında samimi bir sos-

yal alışveriş ortamı oluşturmada da aracı durumunda. İnsanların dene-

yimlerini paylaşabilecekleri bir geçit yaratıyoruz. Umuyoruz ki sonunda 

daha güçlü ve daha bağlı topluluklar oluşturabiliriz. 

İnsanlara gizemli ve ışıklı bir dünyaya yolculuk bileti hediye 
ediyor gibisiniz. Bu fikir nasıl doğdu? Ortak bir karar mıydı? 

Pratiğimiz geliştikçe, doğal olarak biz de ışık-temelli işler üretmeye doğ-

ru yöneldik. İlk işbirliğimiz film temelliydi, projeksiyondan yansıtılan 

filmleri kristaller ve aynalarla manipüle ediyorduk. Daha geniş bir ortam 

yaratma fikri, bizim halkla yakınlaşma ve yenilikler için alanlar yarat-

ma bakış açımızın eleştirel yönleri için bir girişimdi. İzleyiciyi fiziksel 

olarak işinize davet ettiğinizde, bu güçlü bir bağ kuruyor, izleyici işinizle 

karşılaştığında artık işinizin ayrılmaz bir parçası durumuna geliyor; bu 

bir çeşit performans sanatı. Cloud, New Moon gibi interaktif işlerimiz 

de izleyiciyle olan bu süreci kapsıyor; gözlük, şarap şişeleri, ampül gibi 

materyalleri kullanarak izleyiciyi işlerimize dahil ediyoruz.

Üretim sürecinizden bahseder misiniz? Ekip olarak mı 
çalışıyorsunuz?

Biz bir takım gibi çalışıyoruz, bunun yanında ikimiz de farklı proje ve 

alanlarda da yer alıyoruz. Çünkü ikimizin bambaşka geçmişleri var. 

Birimiz (Wayne) müzisyen ve makinist, diğerimiz (Caitlind) ressam ve 

Caitlind r.c. Brown ile Wayne Garett

“sea, see, saw”, Pera Müzesi



dık. Kanada’ya geri döndük ve basit maket çalışmaları yaptık. Ancak bu 

eskiz, rüzgarın oluşturduğu dalga formlarını gözlemlemek için yeterince 

büyük değildi. Nihai heykel oluşturulurken çevresel faktörler gözetildi ve 

böylece iş zenginlik kazandı. Rüzgar tarafından oluşturulan zarif dalga-

lanmalar hassas bir ışıltı yarattı. Rüzgar ile hareket eden gözlük camları 

sayesinde cephenin detayları ve tüm incelikleri başka bir açıdan ortaya 

çıkmış oldu. 

İstanbulluların kullanmadıkları gözlüklerini bu proje için 
bağışlamalarını nasıl sağladınız?

Açıkçası, İstanbul’da bu gözlükleri toplamak Calgary’de toplamaktan 

daha zordu. Çünkü Calgary’de tanınmış kişileriz ve gizli bağlantılarımız 

sayesinde tuhaf malzemeleri daha kolay bir şekilde toplayabiliyoruz. 

Ayrıca Calgary çok daha küçük bir şehir (1.1 milyon nüfusa sahip) ve 

Kanada Lions Gözlük Geri Dönüşüm Merkezi (CLERC) adındaki kuruluş 

gözlükleri onarıyor ve uluslararası olarak 79 ülkedeki insanlara dağıtı-

mını sağlıyor. Biz birer küçük hafiye gibi araştırarak CLERC’i bulduk ve 

küçük bir bağışla binlerce gözlük elde etmiş olmaktan büyük bir mutlu-

luk duyduk.

Pera Müzesi de bu çalışma için çok destek oldu, lobilerine gözlük bağış 

kutusu yerleştirdi. Küçük bir grup bağışta da bulundu. Bu çapraz-kül-

türel malzeme değişimi haline döndü ve sonunda iki şehirden de destek 

gördüğümüz için çok mutluyuz. 

Metafor olarak “gözlük” neyi simgeliyor?

Bahsettiğimiz bağlamda, gözlüklerin değişkenlik gösteren perspektifle-

ri ve kolektif görüşleri simgelediğini düşünüyoruz. Gözlükler dünyayı 

daha net görmek için kullanılmanın ötesinde derin kişisel “kalıntılar”, 

“hatıralar” da taşır. Pera Müzesi gibi kültür kurumları bize birbirinden 

farklı persperktifleri çok çeşitli bir yelpazede sergileme fırsatı sunuyor. 

Bambaşka perspektifler sunulduğunda, ürettiğiniz işe halkın bambaşka 

bir yerden bakmasına şans verilir. Kullandığımız her gözlük camı eşsiz, 

bu demek oluyor ki binlerce farklı bakış açısı bir araya gelerek büyük 

bir hareketi oluşturuyor. Bu kavram, bizim İstanbul ile olan ilişkimize 

dayanıyor; şehrin özünde yatan tüm farklı unsurlar birleşerek çeşitliliği 

oluşturuyor, tüm taşlar yerine oturduğunda ise fikir doğuyor. 

“Yeni bir keşif için, yeni yerler değil, yeni bir bakış 
açısı gerekir” diyor Marcel Proust. Siz bu konu hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Haklı mı?

Yeniden keşif hakkında çok düşünüyoruz. Daha net bir bakış açısı kazan-

mak için çok benzer yerleri, mekânları ve nesneleri eğip-bükme fikri bu. 

Günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız nesnelere başka işlevsellik-

ler katıyor, sıradan gibi görünen, aşina olduğumuz görüntüleri yeniden 

anlamlandırıyoruz. Bir ampulü yeniden-hayal edip onu kullanmak kadar 

kolay; metruk ya da terk edilmiş bir binanın potansiyelini yeniden-keş-

fetmek kadar karışık bir yapı.

Belki de Proust’un demek istediği, “Bir başkasının gözünden, yüzlerce 

başka insanın gözünden evreni gözlemlemek; her birinin gördüğü, her 

birinin olduğu yüzlerce evreni gözlemlemek.” (Marcel Proust, The Priso-

ner [and] The Fugitive: In Search of Lost Time)

* Caitlind r.c. Brown & Wayne Garrett’in “sea/see/saw” isimli 

enstalasyonu 16 Ocak 2016’ya kadar Pera Müzesi’nde görülebilir.

RÖPORTAJ

Kanadalı sanatçılar Caitlind r.c. Brown ve Wayne Garett “sea, see, saw” isimli enstalasyonlarını yerleştirirken.
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İSMİ GİZLİ TUTULAN 
ALICI VE SATICILAR

Alıcı ve satıcının isminin gizli tutulduğu bu piyasa işlemleri başka hiçbir 

piyasada yok. Bu da çok farklı para aklama tekniklerinin uygulanmasına 

fırsat yaratıyor. O halde bu boşluk nasıl kapatılmalı? Piyasanın gizliliği 

yani alıcı ve satıcıların isimlerinin açıklanmaması çok eski bir alışkanlık. 

Bernard Ewell’e göre müzelerden ve bazı koleksiyonlardan çalınan “old 

masters” eserler çoğunlukla Güney Amerika’ya kaçırılıyor. Ve genelde 

uyuşturucu baronlarının kara paralarını aklamak üzere kullanılıyor. 

Çalınan bir eserle ilgili tahmini fiyatın bir gazetede yayınlanması ise o 

eserin değiş tokuş fiyatını belirliyor. Yeraltı dünyası yüksek fiyatlı eser-

lere hep bu yüzden ilgi duyuyor. Sanat eserleri tefecilerden borçlanırken 

collateral olarak kullanılabiliyor. Para taşımaktan daha kolay, çünkü 

saklaması kolay. Satışlardaki gizlilik alanın ve satanın kimliğinin sır gibi 

saklanması bu para akışının kolay olmasını sağlıyor. Öyle ki, Shirley D. 

Sack ve Arnold K. Katzen 2003 yılında uyuşturucu ticaretiyle elde edilen 

para karşılığında sanat eseri satmaktan tutuklandılar. 

Çin bu konuda başı çekiyor. Çin’in 15 milyar dolar civarı büyüklüğe ula-

şan sanat piyasası yasa dışı para aklamaları için epey fırsatlar yaratıyor. 

Fiyatların muğlaklığı, sınır dışına kolay taşınması, eserlerin gerçekle-

rini sahtelerinden ayırmada eksperlerin bile zaman zaman zorlanması 

sanatı kara para aklamada cazip bir araç haline getiriyor. Ayrıca satıcı ve 

alıcının isminin gizlenmesi, nakit ödemelerin de hayli olağan olması bu 

cazibeyi pekiştiriyor. Genelde önce eser Çin’de satın alınıyor (bir müza-

yededen). Daha sonra Çin dışında çok daha yüksek bir fiyata satılıyor. 

Ya da Çinliler çok yüksek fiyatlara eserleri bir ortakları aracılığıyla satın 

alıyorlar. Ortak parayı offshore bir hesaptan aldığında bir kısmını da 

komisyon olarak kesiyor. Çin maliye yetkililerinin gerektiğinde incele-

yebileceği satın alınan eserle ilgili resmi bir evrak da üretiliyor. Bu yol 

genellikle antika ve eski elyazmaları konusunda tercih ediliyor. 

Sanat yoluyla Çin’den kaçan sermayenin toplamını bilmek çok zor. 2002-

2011 yılları arasında Çin’den çıktığı tahmin edilen para yaklaşık olarak 

1.08 trilyon dolar. Oysa yasal olarak Çin’den bir kişi en fazla 50 bin dolar 

çıkarabilir. Aynı yıllar arasında Rusya’dan 880.96 milyar dolar, Meksi-

ka’dan 461.86 milyar dolar, Malezya’dan 370.38 milyar dolar, Hindis-

tan’dan 343.93 milyar dolar, Suudi Arabistan’dan 266.43 milyar dolar ve 

Brezilya’dan da 192.69 milyar dolar çıkmıştır. 20 yükselen piyasadan bu 

dönem içinde çıkan kara paranın, 5.9 trilyon dolar, yani ayda ortalama 

49 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Christie’s ve Sotheby’s müzayedelerinde ortaya çıkan astronomik fiyat-

ların açıklaması arz darlığı ve yükselen talebi işaret ederken alıcıların 

bir kısmının finans kaynaklarının karanlık olabileceğini düşündürüyor. 

Arada çıkan bazı haberler şüphe duyulmasında haklı olunduğunu da gös-

teriyor. Dünyanın ünlü koleksiyoner bir ailesinin ferdi Helly Nahmad, 

Rus gansterleriyle sanat yoluyla kara para aklamakla suçlanmıştı. Steven 

Cohen (Damien Hirst’ün balinasını satın alan) ünlü bir fon yöneticisi, in-

sider trading yaptığı gerekçesiyle 1.8 milyar dolar ceza ödemek ve kolek-

siyonunun 88 milyon dolarlık bir kısmını satmak zorunda kalmıştı. 

Picasso tablosu: Christie’s, courtesy of the Estate of Pablo Picasso/Artists Rights Society (ARS), via AP) 

Bu sene Davos toplantılarının konularından biri “sanatta kara para”ydı. 

Sanat piyasasında regülasyonun gerekliliği uzun zamandır tartışılıyor. 

Sanat piyasasının nispeten kapalı ve opak bir piyasa olması onu, para 

aklama, vergi kaçırma, fiyat manipülasyonlarına ve borsalarda hukuki 

sonuçlara yol açabilecek “insider trading” gibi suçlara karşı son derece 

savunmasız bir piyasa haline getiriyor.

Bu nedenle New York Stern School’dan Nouriel Roubini, ya piyasanın 

kendisini regüle etmeye başlaması ya da üstten empoze edilecek bir 

regülasyonu kabul etmesi gerektiği noktasına vurgu yapıyor. Çünkü yu-

karıda bahsettiğim bu tüm zaaflar diğer finans piyasalarında suç teşkil 

etmekte. Zira şu an milyonlarca dolar değerinde bir eser bir noktadan 

diğerine yollanabilir ve bu eserin sahibi hakkında en ufak bir bilgi açıkla-

maya lüzum bile yoktur. 

Prof. Roubini’ye göre herhangi bir galeriye girip birkaç milyon dolarlık 

tabloları satın alabilirsiniz ve hiç kimse size bir şey sormaz. Özellik-

le günümüzde Art Basel gibi büyük çaptaki sanat fuarları, sanatı tüm 

dünyanın erişebileceği bir noktaya getirdi. Bir diğer nokta da dünyanın 

en zengin % 1’inin servetinin çok hızlı artmakta olması. Özellikle yükse-

len piyasaların yeni dolar milyarderleri, sanatı finansal bir enstrüman 

olarak görmekte ve bu alana yüklü miktarda yatırım yapmakta. Miles 

2014’teki makalesinde bu konuda çok daha kötümser ve sanat piyasası-

nın tamamının bir para aklama oyunu olduğunu iddia ediyor ve birtakım 

kanıtlar sunuyor. 

Müzayede piyasalarıyla ilgili bir başka gelişme de, Old Masters diye tabir 

edilen kategorideki resimlere, arzı sınırlı olsa dahi talep düşmekte ve 

fiyatları rekor kırmazken, modern sanata talep artmaya devam etmek-

te. Francis Bacon, Three Studies of Lucian Freud (1969), Kasım 2013’te 

Christie’s New York’da 142.4 milyon dolar gibi rekor bir fiyata satılmış-

tı. En son rekor, 12 Mayıs’ta 179 milyon dolara Christie’s New York’ta, 

Picasso’nun 14 Şubat 1955 tarihli Women of Algiers (Version O) tablosu 

telefonla müzayedeye katılan bir koleksiyoner tarafından satın alındı. 

Beklenen tahmini fiyat 140 milyon dolarken, satış fiyatı 160 milyon dolar 

oldu. Christie’s % 12 satış komisyonuyla beraber alıcıdan çıkan toplam 

fiyat, tam olarak 179.365.00 dolardı. 

SANAT 
PİYASALARINDA 

KARA PARA
Yükselen piyasaların yeni dolar milyarderleri, sanatı finansal bir enstrüman olarak görüyor ve bu alana yüklü 

miktarda yatırım yapıyor. Bu noktada pek çok araştırmacı sanat piyasasının bir “kara para aklama” oyununa 

alet olduğu fikrinde. Bunu da kanıtlarla sunuyorlar...

ARAŞTIRMA

Yazı: Aylin Seçkin

2013 Estate of Francis Bacon/Artists Rights Society (ARS), New York/DACS, London

Jean-Michel Basquiat - Hannibal



SINIR DEPOLARINDAKİ MİLYON 
DOLARLIK ESERLER

Üst düzey sanat eserleri toplamak, nakitte kalmaya eş 

değer hatta daha cazip ve çok iyi bir para saklama aracı. 

Daha önce İsviçre bankalarında yüklü miktarda hesaplar 

rahatça durabiliyorken yeni çıkan kanuni düzenlemelerle 

artık bu hesaplar yetkililerin sorgulamalarına açık ola-

cak. Ancak hâlâ İsviçre para saklamanın en doğru adresi. 

İsviçre’deki sınır depolarında milyonlarca dolar değerin-

de eser saklanmakta ve bu depolara talep her geçen gün 

artıyor. Benzerlerinin Lüksemburg ve Hong Kong’da da 

bulunduğu bu depolarda bazı önemli eserler belki de bir 

daha hiç gün ışığına çıkamayacak ya da sahipleri depolar-

da fiyatlarının yükselmesini bekleyecek. 

Söz konusu vergi cenneti depoların en ünlüleri Le Free-

port’un İsviçre şubesi ve firmanın daha önceki yöneticisi 

Yves Bouvier bir dolandırıcılık iddiasıyla gündeme geldi. 

Rus koleksiyoner Dmitry Rybolovlev Bouvier’i astrono-

mik rakamlara eser satışına aracılık etmekle suçlamıştı. 

Le Freeport’un en önemli müşterilerinden Nahmad ailesi 

de yine bir dolandırıcılık iddiasıyla gündeme geldi. Helly 

Nahmad’ın 20 milyon dolarlık Nazi yönetimi döneminde 

yağmalanan Modigliani tablosunu sakladığı iddia edildi. 

İddialar kanıtlanamazken bu karışık ilişkiler ağı biraz 

daha merak uyandırır oldu.

Uyuşturucu mafyası ve sanat piyasası arasındaki ilişki-

lerden biri 1999’da Fransız polisi sayesinde ortaya çıktı. 

Skyway International’ın bir pilotunun kullandığı bir uçak, 

Paris Le Bourget havaalanında durduruldu ve uçakta 

Suudi Prensi Kolombiya’dan getirdikleri yüksek miktarda 

kokainle yakalandı. 2007’de sonuçlanan davada prens 10 

yıl hapse mahkum edildi ancak kayıplara karıştı. Prens 

Nayef Al-Shaalan Princeton mezunu, dokuz dil bilen ve 

sanat piyasasında oldukça aktif.

Yine aynı grup Miami’de, Francisco de Goya’nın “Bandits attacking a 

coach” ve Tsuguharu Foujita’nın “Buste de jeune” eserleriyle uyuşturucu 

ticaretiyle ilgili para trafiğini kapatmakla suçlandı. Miami’de Temmuz 

2002’de açılan davada PrensNayef Al-Shaalan’ın kız arkadaşı Doris 

Salazar ve José Maria Clemente 20 milyon dolarlık kokain satışı ile ilgili 

suçlanmaktaydı. Paranın yarısının Prens Al-Shaalan’a ait olduğunu ve 

söz konusu tabloların uyuşturucu parasıyla takas edileceği tahmin edil-

mekteydi. Salazar kefaletle serbest bırakılırken Clemente, Aralık 2002’de 

İspanya’da yakalanıp Amerika Birleşik Devletleri’ne teslim edildi. 

Bir diğer olay ise şöyle: 2007 yılında Londra’dan kalkan ve Kennedy 

Havaalanı’na inen uçakta 100 dolar değerinde olduğu söylenen isimsiz 

tablonun aslında 8 milyon değerinde ve Amerikalı sanatçı Jean-Michel 

Basquiat’a ait Hannibal adlı tablo olduğu, ve bunun Brezilyalı milyarder 

banker Edemar Cid Ferreira’ya ait olduğunu federal detektifler ortaya 

çıkarır. 2004’te Ferreira’nın finans imparatorluğu çökerken, arkasında 1 

milyar dolar borç bırakır. Sao Paulo mahkemeleri onu 2006 yılında 21 yıl 

hapis cezasına çarptırır. Tutuklanmasından önce 30 milyon dolar değe

rinde sanat eseri Brezilya’nın dışına çıkarılmıştır bile. “Hannibal” önce 

1 milyon dolara 2004’te Broadening-Info Enterprises adlı Panamalı bir 

şirket tarafından satın alınır. Şirket tabloyu 5 milyon dolara satmak ister 

ve New York’a 2007 yılında Kennedy havaalanındaki gümrük memurları 

tarafından el konur.  Tabloyu Ferreira’nın eşi satın almıştır. Halihazır-

da Hannibal ile birlikte Matisse, Warhol, Rothko ve Damien Hirst’e ait 

28 eser sahiplerinin mahkemelik olması sebebiyle Amerikan mahkeme 

depolarında tutulmakta.

Şubat 2013’ten beri Avrupa Komisyonu nakit olarak 7.500 eurodan fazla 

olan satışları raporlama ve şüpheli ödemeleri de özellikle dosyalama 

zorunluluğu getirdi. Amerika Birleşik Devletleri’nde de benzer kısıtla-

malar mevcut. 10.000 dolar ve üzeri tüm işlemler rapor edilmek zorunda. 

Ancak sanat yoluyla para aklama bazen bankacılık sistemiyle gerçekleşse 

de birçoğu gümrük geçişleri ya da karayoluyla sınırı geçerek mümkün 

oluyor. Sanat piyasası ödemeler konusunda daha şeffaf; bu nedenle 

devlet ve uluslararası örgütlerin kara parayla mücadelesinde daha çok 

işbirliği içinde olmaya mecbur olacak gibi gözüküyor.

Francisco de Goya, Bandits attacking a coach: Date: 1787 Characteristics:169 x 127 cm. Museum: Private Collection 
Copyright:(C) ARTEHISTORIA
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Daha o zaman Türkiye’de birçok kişi koleksiyonerliğe başlamamıştı sa-

nırım. Evet o zaman babamla tartışmıştım ve Amerika’ya gitmeye karar 

verdim, bunun için özenle biriktirdiğim koleksiyonumu ve Boğaz’daki 

evimi satmak zorunda kaldım. Boğaz’daki evim için hiç üzülmedim ama 

eserlerimden ayrılmak zorunda kalmanın benim için daha güç olduğunu 

sonradan anladım.

Sizi geleneksel sanat koleksiyoneri olarak tanıyoruz ama son 
zamanlarda çağdaş sanata da yöneldiniz. Bu alana ilginiz ne 
zaman başladı, sebebi neydi?

İlk koleksiyona başladığımda modern resim hoşuma gitmiyordu, şimdi 

modern ve çağdaş sanat eserleri de çok hoşuma gidiyor. Sanırım 2000’li 

yıllarda başladı bu ilgi. Yakınlarda Fahrünnisa Zeid’in birkaç portresini 

kattım koleksiyonuma. Daha evvel portre almayı sevmezdim ama Fah-

rünnisa’nın o kendine has üslubuyla, fırçasıyla yapmış olduğu portreler 

çok hoşuma gitti. Fotoğraf da son zamanlarda ilgimi çeken, çok önemli 

bir medya, Türkiye’de çok yeni değeri anlaşılmaya başlandı. Dünyada 

çok yüksek fiyatlara ilgi bulabiliyor. Geçen sene Drew Tal adlı bir fotoğraf 

sanatçısını koleksiyonuma aldım ve çok seviyorum.

Peki güncel sanatta klasik sanattan farklı ne buluyorsunuz? 
Fikir mi sizi etkileyen? 

Klasik sanatçılar gördükleri tarihi yerleri veya belirli konuları resmetti-

ler, bunu izleyen akımlar doğdu. Mesela Empresyonizm’i ele alırsak Mo-

net ışığı çok iyi kullandı. Bugünkü sanatta daha farklı bir yaratıcılık var, 

yoruma açık. Klasik sanatçıları tanıyoruz, çağdaşta sen keşfedeceksin.

Ama yine de klasik sanat koleksiyonerliğine devam değil mi?  

Tabii ki.

Bir sanat eserine bakarken önce neye dikkat edersiniz, hangi 
kriterler sizin için önemli? Kimin yapıtı olduğuna ilk bakışta 
önem verir misiniz? 

Önce görsel olarak beni tatmin etmesi lazım. Daha sonra yapan sanatçı-

ya bakarım. Bilmeden iyi bir sanatçının eserini seçmek insana büyük bir 

haz veriyor tabii. Eseri beğendikten sonra da mutlaka sanatçıyı izlerim. 

Sanatçının sanata bakışı, işlerinin güncelliği, devamlılığı, kalitesi, şu ana 

kadar yaptıkları benim için en önemli kriterlerdir. 

Türkiye’de gelişmekte olan koleksiyoner pazarı hakkındaki 
düşünceleriniz nedir? Türk koleksiyoneri yeterince ilgili ve 
bilgili mi sanat hakkında? 

Eskiye göre daha bilinçli ama yeterli değil. Koleksiyonerlik her şeyden 

önce, bilgi ve merak gerektirir. Alım gücü de farklı. Bugün Türkiye’deki 

sanat pazarı aşağı yukarı 350 milyon dolar değerinde. Tabii 15 sene 

öncesine göre büyük bir artış var, 2001’de 5 milyon, 2010’da 105 milyon, 

2010’da 300 milyon değerindeydi. Dünya pazarıyla karşılaştıracak olur-

Siz geçmişte çok özen ve emekle 
toplamış olduğunuz önemli bir 
koleksiyonunuzu satmak zorunda 
kaldınız, bize biraz bu hikayeyi 
anlatır mısınız?

KOLEKSİYONCULUK

“BİR SANATÇININ EN KALİTELİ 
ESERİNE SAHİP OLMAYA 

ÇALIŞTIM HEP”
Önemli resim koleksiyonerlerimizden Can Has ile Türkiye ve dünyadaki sanat piyasası, alım gücü, müzeler 

ve koleksiyonerlik tutkusu üzerine konuştuk. Nazmi Ziya’dan Picasso’ya kadar uzanan bu hoş sohbette, hangi 

dürtülerle koleksiyonuna alımlar yaptığını anlattı. “Koleksiyonerlik bir virüs, bir defa kanınıza girince müptelası 

oluyorsunuz” diyen Can Has, koleksiyonerliğin uzun bir maraton ve sanatın gelecek nesillere 

bırakılabilecek en büyük kültürel miras olduğu düşüncesinde. 

Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Can Has:

Röportaj: Ayşe Pınar Akalın

Ne zaman resim koleksiyonu yapmaya başladınız? Uzun 
yıllardır tutkuyla çok önemli sanat eserleri toplamış bir ko-
leksiyoner olarak ne gibi değerlere önem veriyorsunuz?   

Sanat eserlerine karşı merakım vardı, fakat ilk eserimi 1983 yılında Cu-

malı Sanat Galerisi’nden aldım. Sanat görsel bir olay, sanat eseri alırken 

çok dikkatli olmak lazım. Özellikle resim koleksiyonerliği yapan sanat-

severlerin önce görsel olarak kendilerini çok eğitmeleri gerek; çünkü bir 

sanatçının orta kaliteli bir eseriyle çok kailteli bir eseri veya eskiz çalış-

maları arasında çok büyük fiyat farkı var. Yani siz hiçbir tarihte sanatçı-

nın çok güzel bir eserini çok uygun bir fiyata alamazsınız ama işte sanat-

çının imzası koleksiyonumda olsun diyorsanız, orta kaliteli bir eserini 

veya eskizini çok uygun fiyata alabilirsiniz. Ben koleksiyonumda buna 

çok dikkat ettim. Mümkün olduğu kadar sanatçının en kaliteli eserine 

sahip olmaya çalıştım. Onun için bazı koleksiyonerlerin 1000-1500 eseri 

vardır ama kalite olarak baktığınızda 300-500 tane eser çıkar. Benim ko-

leksiyonumda 150-200 tane eser var, ama bunlar genellikle sanatçıların 

en iyi eserleri. Zaten koleksiyonculuk ne demek? Eğer o sanatçının daha 

iyi bir eserini görürsen, elindeki sanat eserini çıkarıp, yerine daha iyisini 

koymak... Koleksiyon o zaman en kaliteli ve değerli hale geliyor.

Az ve öz diyorsunuz yani? 

Evet, az ve öz!

Koleksiyonunuzun herhangi bir ana teması veya temsil ettiği 
dönemi var mı?

Bir tema etrafında değil de sanatçının en iyi dönemini ve seçtiği konuları 

yakalamaya çalışırım. Mesela Nazmi Ziya, Kurbağalı Dere’yi resmeder-

di ve orası çok güzel bir yerdi. Hikmet Onat, Vecih Bereketoğlu... Bugün 

Kurbağalı Dere’den eser yok, sadece bu resimlerden o zamanı hatırlaya-

biliyoruz. Göksu da öyle... Oryantalistleri de seviyorum.
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Aynı zamanda sanatın sosyal sorumluluk alanında da 
etkinsiniz. Çağdaş sanat koleksiyonculuğuna yeni başlamış 
bir toplum olarak Türkiye’de, bireylere ve kurumlara sizce ne 
gibi görevler düşüyor ? 

Bu konuda çok özverili ve vizyoner davranmış kişiler var ve onlar bizim 

ilk koleksiyoncularımız, birçoğunun da müzeleri mevcut. Türkan-Sakıp 

Sabancı, Nejat Eczacıbaşı, Ali Koçman, Ziya Sofu, Suna-İnan Kıraç, Tü-

lin-Erdoğan Demirören, Sevgi-Erdoğan Gönül, Sevda-Can Elgiz, İnci-Erol 

Aksoy, Suna-Erdoğan Tanaltay, Lüset-Mustafa Taviloğlu gibi. Sanat tut-

kunu olan bu iş adamları sanat koleksiyonlarını oluştururken toplumda 

itici güç, lokomotif rolünü üstlenmişlerdir.

Biraz bize Rezan Has Müzesi’nden bahseder misiniz? 

Rezan Has butik bir müze. Biz 1997’de tütün üreten bir fabrikayı bilim 

üreten bir üniversiteye dönüştürdük. Kadir Has Üniversitesi’nin resto-

rasyonu sırasında, Bizans dönemine ait kalıntılar ve Osmanlı Hamamı 

bulduk. Bu şekilde Rezan Has müzesi fikri ortaya çıktı. 2007 yılından bu 

yana özgün sergiler düzenliyoruz. Günümüzden yaklaşık 9 bin yıl önce-

sine tarihlenen arkeolojik eser koleksiyonunun yanı sıra, Cibali Tütün 

Fabrikası’na ait belge ve objeler, 17. yüzyıla tarihlenen Osmanlı yapı 

kalıntısı ve 11. yüzyıl Bizans su sarnıcını müzemizde görmek mümkün. 

Urartu takı ve kemer koleksiyonumuz da şu anda gösterimde. Arzumuz 

bu tarihimize ait değerli eserlerin yurt dışında sergilenmesi.

Yeni koleksiyonerlere neler önerirsiniz? 

Genç koleksiyonerler ille çağdaşta çok isim yapmış sanatçıların eser-

lerini değil, gene kendilerini eğiterek, beğendikleri sanatçıları çok iyi 

bilen bir galeri sahibiyle görüşüp veya kendi güvendikleri bir danışman 

tutarak seçimlerini yönlendirmeliler. Danışman kesinlikle çok önemli. 

Benim tavsiyem görsel olarak kendi gözlerini eğitmeleri, yani uzun vade-

li bir koşudan bahsediyorum. Çünkü koleksiyonculuk bilginin dışında bir 

tutku, bir heyecan. İnsanlar kültürlerini, birikimlerini bir araya getire-

rek böyle bir bilgiye sahip oldukları zaman koleksiyonculuğa başlıyorlar.

En son aldığınız sanat eseri ne? 
Bunu almanıza ne sebep oldu?

Abdurrahman Öztoprak eseri, renk tonları çok hoşuma gitti. 

Bir de Zühtü Mürütoğlu’nun heykeli.

Kısa sorular soracağım, seçmek zorunda kalsanız 
figüratif mi soyut mu? 

Figüratif ama son zamanlarda soyut da çok hoşuma gidiyor.

Kalp mi, beyin mi?

Önce kalp, sonra beyin.

İlk görüşte aşk mı, araştırma mı?

İlk görüşte aşk, kesinlikle!

Zevk mi, yatırım mı?

Zevk, zaman içinde yatırım olarak geri dönüyor.

Modern mi, çağdaş mı?

Modern, özellikle 50-60’lı yıllar çok hoşuma gidiyor.

Son sorum. Bu soruyu bütün koleksiyonerlere soruyorum. 
Sizin için bir sanat eserinde kalite nedir? 

Daha önce de söylediğim gibi, öncelikle koleksiyonculuğu toplama ile 

ayırmak lazım, yani sanatçıların baş yapıtları değil de, eskiz veya orta 

veya düşük kalitede yapmış olduğu resimleri arasında kalite farkı var. 

Bir de insanlar yaşlanınca renk tonlarını gözler ayıramıyor, mesela 

kırmızıyı çok cart kullanabiliyor, mavinin en son cart tonunu seçebili-

yor, bunlara dikkat etmek lazım. Sanatçının kullandığı boyadan tutun, 

tuval üzerine mi, dualit üzerine mi olduğuna kadar pek çok konu önem-

li. Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı’ndan çıkmış, sonrasında da 

2.Dünya Savaşı sürmekte, haliyle o dönemlerde sanatçılar kaliteli boya 

bulamıyorlar, mesela Halil Paşa’nın kullandığı boya kalitesiz olduğu 

için çok çatlama görürsünüz. Bazı sanatçılar malzeme bulamadığından, 

tahtaya, dualite resim yapmışlar. Ben bunlara dikkat ediyorum, tuval 

üzerine yapılmış kaliteli yağlı boya işleri tercih ediyorum. 

sak tabii ki çok ufak. Biliyorsunuz geçen sene Bacon’ın ressam arkadaşı 

Lucien Freud’u resmettiği tablosu rekor kırarak 142.4 milyon dolara sa-

tılmıştı, bu ay ise Picasso’nun Cezayirli Kadınlar adlı tablosu Christies’de 

179.4 milyon dolara satılarak bir müzayedede satılan en pahalı resim 

rekorunu eline aldı.

Yani tek bir eser ülkemizdeki tüm sanat piyasasının yarı değe-
rine alıcı bulabiliyor. Peki ya müzeler?

Yeterli sayıda müzenin olmadığı kanısındayım, olanların da önlerinde 

kuyruk yok! 500 bin nüfuslu Abu Dhabi’de Guggenheim ve Louvre açılı-

yor, milyar dolarlık yatırımlar bunlar. İstanbul gibi metropol bir şehirde 

bu kadar az müze olması üzücü. Çin’de 400 adet yeni müze kuruluyor. 

Türkiye’de de üç-dört müze daha kurulacak ama bu yeterli değil.

Sanatın yatırım 
olarak görülmesi 
konusundaki 
görüşleriniz nedir?
80’li yıllardan benim tanıdığım koleksiyonerlerin hiçbiri yatırım amaç-

lı almadı, spekülasyon yapmadılar, 1994-95 yıllarına kadar da bu böyle 

devam etti. Fakat daha sonra 1996-97 yıllarında ise sanat eseri klasik 

yatırımların yanında yer almaya başladı. Sanat eserlerine talep arttı, 

talep artınca fiyatlar yükseldi. Sanat eserlerinin fiyatları katlayarak arttı. 

Müzayedelerin de bunda rolü oldu. Ekonomik krizlerde sanat eserlerinde 

çok büyük düşüş oluyor, ama en çabuk toparlayan da yine sanat 

eserlerinin değeri oluyor. 

Sizce koleksiyonerlik yaratıcı bir işlev mi? 

Kesinlikle yaratıcı bir işlev. Özellikle bugün koleksiyon yapmaya başla-

yan kişiler için. Biz bilinen sanatçıların işlerini toplayarak başladık ama 

onların en kaliteli, en iyi dönemlerini toplamaya çalıştık. Yeni koleksiyo-

ner ise kendi keşfiyle, kendi göz eğitimiyle eser toplamaya başlıyor. Bu 

zaman içinde seçtiği sanatçı bir müzeye girerse veya o sanatçının işleri 

müzayedede kendi aldığı bedelin kat ve kat misline satılırsa, o koleksiyo-

nerin yaratıcılığı oluyor.

Peki dünya sanat piyasasında durum nasıl?

Sanat piyasasının dünyadaki mali büyüklüğü 50 milyar euro’nun üstün-

de. Bunun yüzde 33’ü ABD, yüzde 25’i Çin, yüzde 23’ü ise İngiltere’ye 

ait. Burada şaşırtıcı olan iki unsur var. 19. yüzyılda sanatın merkezi olan 

Fransa yüzde 3 civarına inmiştir, Çin ise büyük bir sıçramayla ikinci 

sıraya geçmiştir. Bunun temel sebeplerinden biri de Çin sanatının Çin 

dışında pazar bulmasıdır. 

Evet çok ilginç, bir de şu nokta var; Amerika’nın Fransa’nın önüne geç-

mesi 40 yıl alıyor, Çin’in İngiltere’nin önüne geçmesi ise sadece 10 yıl 

alıyor. 

Sanat piyasaları küresel ekonomiyi kontrol eden merkezlerde yükselir, 

Çin’de de bu yükseliş çok hızlı oldu. Bir de şunu eklemek lazım, 1889 

sonrasında, 1929 dünya ekonomik bunalımı yılı dışında sanat yapıtları-

nın toplam borsa değeri hiç düşmemiş, sürekli olarak yükselmiştir.

Yine koleksiyonunuza dönelim. Eğer bir gün, umarım böyle 
bir şey hiçbir zaman olmaz ama, koleksiyonunuzdan bir daha 
ayrılmak zorunda kalsanız hangi üç eserden vazgeçemezdi-
niz? 

Odama astığım ve her gün beraber olduğum resimlerden. Benim için 

Nazmi Ziya bir Monet kadar değerli. Louvre’ a koyun, kimse yadırgamaz. 

Masamın arkasında olan İbrahim Çallı’nın Sıkma Baş Kadınlar’ı çok 

hoşuma gidiyor. Bir de Halil Paşa’nın oryantalist tabloları.

K
ad

ir
 H

as
 Ü

ni
ve

rs
ite

si
 M

üt
ev

el
li 

H
ey

et
i B

aş
ka

nı
 C

an
 H

as

KOLEKSİYONCULUK



23

Bir sanat ese-
ri alırken ken-
diniz mi karar 
verirsiniz? 
Arkadaşlarını-
za danışır 
mısınız? 
Kimin görü-
şü sizin için 
önemlidir?
Üyesi olduğum Saha grubu ile sanatçı atölye ziyaretleri yapıyoruz, bie-

nallere gidiyoruz, fuarları takip ediyoruz, dünyanın değişik yerlerinde 

koleksiyonerleri ziyaret ediyoruz ve tabii bunlar çok besleyici ve destek-

leyici oluyor; gözünüz eğitiliyor, seçiminiz farklılaşıyor. Her beğendiği-

nizi almaya imkân yok! Ben de bütçem el verdiği kadar, görüp beğendik-

lerim içinde tercihimi kendim yapıyorum. İşi gördüğüm anda onunla 

kurduğum bağ çok önemli; o iletişimi kurduysam hemen karar veririm, 

hiç düşünmem.

Bir sanat eserini alırken sizi en etkileyen şey nedir? 

O işle kurduğum ilişki. Bazen ilginç tesadüfler oluyor hiç programla-

madan aldığım işler beni iyi hissettirebiliyor. Sanat eseri alacağımı hiç 

düşünmediğim yerlerde çok hoşuma giden işler bulup, almışlığım çok 

olmuştur, Mesela Sao Paolo Bienali’nde aldığım Genaro’nun işi evimin 

tam merkezinde, baktıkça bayılıyorum. İyi ki almışım dediğim işlerden 

biri ve Genaro’yu okudukça daha da çok seviyorum, çok değerli bir sanat-

çının işini barındırdığım için.

Sanat eseri satın almanızın en önemli nedeni ne? Sadece yatı-
rım için aldığınız sanat eseri oldu mu?

Onlarla olmak çok hoşuma gidiyor, sevdiğim sanat eserleri ile yaşamak 

bana inanılmaz keyif veriyor. Onların saçtığı renk ve ışık bana su, yemek 

gibi geliyor. Sadece yatırım diye bir şey almadım bugüne kadar, zira hiç-

bir zaman bakış açım o olmadı. Hep hoşuma giden, ilişki kurduğum işler 

benim için önemliydi.

İlk görüşte aşka inanır mısınız?

Kesinlikle inanırım. Kocamla da öyle oldu, ilk görüşte birbirimize aşık 

olduk. Benim için aşk hayatın her kademesinde olması gereken bir güdü, 

onsuz bir yaşam düşünemiyorum. Aşk sevgiliye, aşk çocuklarıma, aşk 

işime, arkadaş ve dostlarıma, evimde barındırdığım her gün enerjisini 

içine çektiğim sanat eserlerine… Hepsine büyük bir aşkla bağlıyım, ara-

dan aşkı çıkardığınızda ne kalıyor ki? Sadece madde!

Peki eser alırken ön araştırma yapar mısınız? 
Yoksa içgüdüsel mi hareket edersiniz? 

Eskiden daha içgüdüseldi, şimdi biraz daha çok araştırıyorum. Sanat 

fuarları, galeri ziyaretleri, tanıştığım koleksiyoner evlerindeki ziyaretler 

çoğaldıkça daha fazla araştırma yapmam gerektiğini gördüm. Öncelikle 

gözün eğitiliyor ve daha seçici olmaya başlıyorsun.

ALDIĞIMA 
DEĞIL, 
ALMADIĞIMA 
PİŞMAN 
OLDUĞUM ÇOK 
ESER OLDU
Dünyanın dört bir yanında birçok sanat fuarı, bienal, müze geziyor, araş-

tırıyor ama yine de sonunda ilk göz göze geldiği ana geri dönüp, kalbinin 

sesini dinliyor Handan Öney, bir sanat eserini alırken. Renk, hareket, 

kompozisyon, bir tutam mizah ve bol sevgi var seçimlerinde, tıpkı soh-

betimizi yaparken bize sunduğu kahvaltıda olduğu gibi… Koleksiyonu, 

kişiliğinin somut bir aynası. Her köşesi özenle ve aşkla dolu güzel evinde 

koleksiyonerlik, sanatın ve sanatçının önemi, nasıl korunması ve destek-

lenmesi gerektiği üzerine uzun ve tatlı bir sohbet ettik.

Öney Mimarlık CEO’su Handan Öney:
Röportaj: Ayşe Pınar Akalın

Koleksiyonculuğa ne zaman başladınız?
 
Her zaman sanat ve sanatçı benim için değerli ve özeldi. Beğendiğim sa-

nat eserlerini almak onlara  evimde, ofisimde sürekli bakmak hep arzu 

etttiğim bir şeydi. 80’lerin başlarından itibaren kendi evimde yaşama-

ya başlayınca beğendiğim işleri almaya çalıştım. İlk aldığım iş, 1983’te 

Ankara’da Vakko Sanat Galerisi’nden aldığım Burhan Doğançay’ın en 

önemli yağlı boya işlerinden bir tanesidir.

Koleksiyoner olmanıza etken neydi sizce? 
Sizi etkileyen biri oldu mu?

O tarihlerde, Türkiye koşullarından bahsediyorum tabii, koleksiyoner-

lik çağdaş resim sanatında  fazla bilinen bir kavram değildi ve beni çok 

etkileyen biri olmadı koleksiyoner olmam için. Keşke olsaydı. Etkisi 

altında kaldığım daha çok sanatçılar ve işleriydi. Sevdikçe, beğendik-

çe ve imkânım el verdikçe ufak ufak alıyordum. Eşimin güzel sanatlar 

akademi geçmişi onun döneminden olan çağdaş sanatçılar ile iletişimde 

olmamızı sağladı, çok kıymetli Hüsamettin Koçan gibi. 90’larda ablam 

tezhip sanatına yöneldi ve Cahide Hanım atölyesinde yapılmış çok özel 

işleri almamı önerdi, bu sayede emsalsiz tezhip ve hat işleri almışımdır 

o yıllarda.

İlk aldığınız çağdaş sanat eseri neydi?

İlk aldığım eser Burhan Doğançay’a aittir. Ankara’daki Vakko Sanat 

Galerisi’nde 1983’te Doğançay’ın bir sergisi oldu. Sanatçının Türkiye’ye 

yeni geldiği burada tanınmadığı dönemlerdi, ben de kendisini tanımı-

yordum açıkçası. Ama işi görünce çok beğenmiştim, acayip bir dinamik 

vardı içinde. Sonraları Sevil Binart ve Nilüfer Sülüner, Abdi İpekçi’de de 

açtıkları galerilerinde o dönemin çok iyi işlerini sergilediler, o günler 

için de acayip ileride işlerdi bunlar ve o dönemde epey eser almıştım 

onlardan.

KOLEKSİYONCULUK
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biz daha kendimizi bulmaya çalışıyoruz. 

Onun için sivil toplum örgütleri çok 

önemli, gönüllü gruplar, kimileri emek-

leri, kimileri ise maddi olarak destek 

vermeil. Sanatçıların fark edilebilmesi 

için de arkasında onu destekleyici kişi 

veya kurumlara ihtiyaçları var. Sanatçı 

hem üretip hem de ürettiğini pazarlaya-

maz. Örneğin Medici ailesi, Floransa’nın 

bugünkü sanat eserleri ile dolup taşma-

sına ve Avrupa’nın en ünlü şehri olma-

sına neden olan aile olmuştur. İçinde 

bulunduğum Saha grubu ise umut vaad 

eden genç sanatçıların internasyonel 

olarak bienallerde yer almalarını, sa-

nat dünyasında fark edilmelerini görev 

edinmiş bir kuruluş. Gerçekten sessiz bir 

grup ama kurucusu ve ekipteki kadrolu 

çalışan arkadaşlar inanılmaz güzel işler 

başarıyorlar. Biz ise onları sadece des 

        tekliyoruz, keşke daha çok yapabilsek.

Yeni 
koleksiyonerlere 
neler önerirsiniz? 
Bol bol müze ve sergi gezmelerini, dünyada yapılan sanat fuarlarına 

katılmalarını, bienalleri takip etmelerini, dikkatlerini çeken sanatçılar 

hakkında okumalarını, işlerin felsefe ve mantığını anlamalarını… Artık 

o kadar çok sanatla ilgili seminerler, dersler ve de kitaplar var ki bu işin 

ticari tuzaklarını da anlatan. O seminer, ders ve kitaplara göz atmalarını 

tavsiye ederim. Bir de sanatçı dostlar edinmelerini (gülüyor)…

Son aldığınız sanat eseri hangi ülkeden? 

Son sanat eserini New York’tan Armory’den aldım.

Sizin için bir sanat eserinde kalite nedir? 

Sanat eserinde kaliteye birçok anlamda bakmak mümkün. İçine koyduğu 

düşünce boyutu, hikayesi (hayattaki her şeyin bir hikayesi olmalı yoksa 

bana anlamsız geliyor birçok şey), eserin yapılış nedeni, işin arkasındaki 

felsefesi gibi. Sonrasında da yaparken kullandığı teknikle ilgileniyorum. 

Tabii ilk defa uygulanmış bir teknik farklı olduğu için hepimizin çok 

hoşuna gidiyor, dikkat çekiyor. Ve tabii sanatçının eserinin arkasındaki 

duruşunu da atlamamak lazım.

Biraz koleksiyonu-
nuzdaki sanatçılardan 
bahsedelim. 
Koleksiyonunuzdaki 
Türk ile yabancı 
sanatçı yüzdesini 
sorsak?  

Sanki yarı yarıya oldu. Seçkin Pirim, Harun Antakyalı, İsmail Yıldırım, 

Ergin İnan, Farıd Attar İsrailli, Yaşam Şaşmazer, İsmail Koç, Angelo Bu-

carelli, Arda Yalkın, Oleg Dau, Kerem Ağralı, Cem Sağbil, Frederic Mor-

rel, Server Demirtaş, Çiğdem Yapaner, Gözde İlkin, Güneş Çınar, Tho-

mas Schutte, James Clar, Tapies, Miro, Ekrem Yalçındağ, Gökhan Deniz, 

Genaro de Carvalho, Heinz Achermans.

Çok sık sanat seyahati yapıyorsunuz, bienalleri ve sergileri 
geziyorsunuz. Neler katıyor bu geziler size? 

Evet bu seyahatler son senelerde çok arttı. Çok etkili bir kere, değişik 

ülkelerdeki işleri, kültürlerin sanata yansımasını görmek cok farklı bakış 

açıları katıyor insana. Koleksiyoner evlerini gezerken insanların sanatı 

evlerinin içine nasıl konumlandırdığını ve ona bakış açılarını görmek de 

ayrı bir tecrübe. Zaten seyahatı ve farklı kültürleri tanımayı çok severim. 

Belirli bir akımı izliyor musunuz? 
Mesela videoart veya kinetik art?

Koleksiyonumda belli bir tema yok ama genelde bakınca seçtiğim işler 

figüratif ve çok renkli. Sanırım içimde gizlediğim çocuksu dünyam bur-

da kendini buluyor. Diğer taraftan kinetik art’a bayılıyorum. Bu konuda 

üreten fazla sanatçı yok, hele Türkiye’de çok daha az. Evimde Server 

Demirtaş’ın bir adet kinetik art işi var; öpüşen bebekler, mühendislik ve 

sanatsal olarak harika bir iş. Server Türkiye’nin yetiştirdiği en iyi sanat-

çılardan biri. Video art’ı da seviyorum, ama video art’a dair henüz bir 

eser edinemedim.

Yıllar içinde zevkinizin değiştiğini gördünüz mü? 

Evet kesinlikle değişebiliyor, ama çok da uçurumlar olmuyor. Mesela o 

gün bakınca onları seviyordum, bugün yerine daha başka ne alırdım so-

rusunu sormaya başladım. Keşkeler var ama bu benim için bir yolculuk, 

o süreci yaşıyorum yaşamaya devam edeceğim.

Aldığınıza pişman olduğunuz eser oldu mu?

Olmadı, her ne kadar bir köşede unutulmuş bazı resimler olsa da bu 

süreç içinde bana mutluluk verdiler. Fakat almadığıma pişman olduğum 

eserler oldu, karar veremeyip kaçırdığım. Şu anda onlara ulaşıp almam 

da artık çok zor zaten.

Aynı zamanda sanatın sosyal sorumluluk alanında da etkin-
siniz. Çağdaş sanat koleksiyonculuğuna yeni başlamış bir 
toplum olarak Türkiye’de, bireylere ve kurumlara sizce ne gibi 
görevler düşüyor ?

Evet, bu konu çok önemli; ülkemizdeki bir sürü kapatılması gereken 

açıktan biri. Türk toplumu öz geçmişine bakarsak çadırlarda yaşayıp, 

göç edip, savaşmış, yerleşik düzene alışık olmayan bir kültürden geliyor. 

Tabii ki sanat bu kültürün içine girip barınamamış ve önemsenmemiş, 

şimdilerde sanat ve sanatçının değeri anlaşılmaya çalışılıyor o da maa-

lesef çok minik bir kesim tarafından tabii. Bunun ekonomik boyutu da 

var, gelişmiş varlıklı toplumlarda bu konu artık oturmuş bir alan iken 

KOLEKSİYON SÖYLEŞİLERİ
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web sitemize bir uzantı olarak 

düşündük. Bu süreçte Mustafa 

Tekin ile tanıştık; kendisi bu 

web sitesini konseptini yarattı, 

Artfulliving’in yönetimini tama-

men kendisi sürdürüyor. Onun 

heyecanı ile site zamanla, bizim 

42 Maslak projesine paralel ola-

rak iki buçuk, üç senede gelişi-

mini tamamladı. Şimdi artık onu 

nasıl başka bir boyuta, seviyeye 

taşıyabilirizi konuşacak günlere 

geldik. 42 Maslak’taki duruşu-

muz ve mekânsal değerimiz, 

gelişim süreci ve maddi imkân-

lar da aynı zamanda Artfulliving.

com.tr’ye can veriyor. Bu çok 

güzel bir sinerji yarattı.

Bu iki projenin yönetimi 
nasıl yapılıyor?

Artfulliving.com.tr tarafında 

Mustafa Tekin ve Serdar Yanaşan 

Bey ile, 42 Maslak Projesi’nde 

ise Pelin Derviş ve Alexis Şanal ile bu süreci yönettim. Marcus Graf ve 

Haydar Ergülen bize çok güzel bir danışmanlık desteği verdiler, planla-

mamızda çok yardımcı oldular. Bugün artık görüyoruz ki, Artful Living 

kendisi danışmanlık verebilecek konuma geldi. 42 Maslak da bir sanat 

kurumu olma yolunda.

Dolayısıyla yerel ve global bağlamda İstanbul’un marka değerine katkısı 

olabilecek bu iki paralel projeyi aynı anda yürütmeye çalışıyorum. Bütün 

işlerimin arasında bu kolay değil; unutmamak lazım ki burası 250 bin 

metrekarelik bir inşaat. Ama sanat olmasa, şu yatırımları yapmasam, 

bu keyfi çıkarmasam, sadece inşaatçılıktan o kadar zevk almazdım. Bu 

sayede benim de hayatıma bir anlam katılmış oldu.

Sizin 
kendi 
yaşamı-
nızda 
sanatın 
yeri 
nedir?
Ben bir koleksiyoner değilim, bunu vurgulayarak söylüyorum. Ben bir 

şeye sahip olmaya meraklı değilim; mal, mülk, bu tip şeyler benim için 

daha az heyecan verici değerler. Gördüğüm bir eserin bana o anda verdi-

ği estetik haz benim için yeterli oluyor ve ona sahip olma duygusu bende 

yok. Böyle bir katma değer yaratıyorum kendime; koleksiyoner olmak 

gibi bir misyonum yok. Sanat dünyasında birleştirici bir rol oynamak 

istiyorum, inşallah bunu daha fazla kişi yapar ve ben de onlardan bir 

tanesi olurum. Liderlik de taslamıyorum. Her türlü fikre açığım.

Hep söylüyorum, sanat için sanat, sanatçı, mekân ve sermaye lazım. 

Sanatçı o sermaye olmadan bu işi yapamaz, sermayenin de sermaye gru-

bundan gelmesi lazım. Biz mekân ve sermaye tarafını destekliyoruz. Ben 

de fikir üretiyorum.

Sanatçılar bana eser satmak için yakınlaşmasınlar; ben daha ziyade 

onlarla kendilerinin bu piyasada nasıl daha aktif olabileceklerini tartışa-

bilir, onlara bu konuda fikirler verebilir, o zemini ve imkânları hazırlaya-

bilirim; daha geniş kitlelere ulaşabilme-

leri için proje üretebilirim. Ben kendim 

için eser almayı istemiyorum ama 42 

Maslak’ın bir koleksiyonu olacak; onu da 

burada yaşayanlara hediye edeceğim.

42 Maslak kuruluşundan beri 
‘Artful Living’ konsepti ile var 
oldu, bize sanatla birlikte yürü-
tülen bu projenizden bahsedebilir 
misiniz?

Bay İnşaat 97’de kuruldu, o günden bu 

zamana kadar da böyle bir bakış açısını 

ve projeyi dönüştürebilecek güce ve doğru zamana ihtiyacım vardı.  Bir 

şeyi doğru zamanda yapmazsanız olmuyor; ben bu projeyi 10 sene evvel 

yapmaya çalışsaydım herhalde bugün yaratmış olduğu etkinin ancak 

yüzde birine ulaşmış olabilirdim.  Ama şimdi bu iş için doğru zaman; beş 

KOLEKTİF BİR 
BİLİNÇ 
YARATMAK

Röportaj: Billur Tansel

Bay İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı tarafından oluşturulan ve des-

teklenen 42 Maslak’a ayak bastığında farklı bir hava ile karşılaşıyor insan. Sanatın 

binanın temelinde, her şeyin kalbinde olduğunu hissediyor. Paralel süredir yürütü-

len Artful Living konsepti ise sanal ortamda yaratılan sanatsal ve kültürel bilgi ağı 

ile bu duruşa zemin hazırlıyor ve destek veriyor.

Bu bağlamda, içinde bulundukları projeler, değişik alanlarda verdikleri sponsor-

luklar, organize ettikleri sergiler, sanatsal, kültürel projeler ve sanatsal arşiv çalış-

malarıyla kolektif bir bilinç oluşturma hedefleriyle ilgili olarak Erol Özmandıracı 

ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

Sanata olan ilginiz ne zaman başladı? Sanatı insanların ha-
yatlarında farklı bir yere taşıma misyonunu nasıl 
benimsediniz?

Sanat kelimesi aslında yaratıcılıktan çıkan bir söz Türkçe’de. Sanatın 

Türkiye’deki yaratıcılık algısı daha ziyade bir sanatçının yaptığı bir eser-

le özdeşleştirilse de, özünde desteklenmesi gereken bir yaratıcılık var. 

Bunu destekleyen bir dünyanın aksine, desteklemeyen bir ülkede 

büyüdük.

Ben çok genç yaşta eğitim için yurt dışına gittim. Estetik ile ilk defa 

İngiltere ve Amerika’da tanıştım. Bu ülkelerde sanat tarihi eğitimi ve 

programlar çok standart. İşin içine girince de Türkiye’de bu konudaki 

eksikliği fark ettim. Diğer taraftan küçük yaştan beri inşaata çok ilgim 

vardı. Proje resimleri ve çizimleri yapar, Türkiye’nin nasıl daha güzel 

olabileceğini düşünürdüm. Hatta bir pilot bölge olarak da Büyükada’yı 

belirlemiştim. 11-12 yaşında iken büyüyüp çok zengin olunca, buraya 1 

milyon dolar harcamayı hedeflemiştim.

Sanat, yaratıcılık ve estetik ile ilgili eğitimsizlik bizim en büyük eksiği-

miz. Bu insanların yaşamlarına ve davranışlarına da yansıyor. Bunun 

rahatsızlığını hep hissettim ve bununla ilgili hep bir misyonum olmuş-

tur. 42 Maslak başlayana kadar, nasıl bir heyecan katarak sunabilece-

ğimi, nasıl derleyip toplayıp bir fikir üzerine oturtacağımı tam bilemi-

yordum. Bir şeyi yapmak istiyorsanız, onun ebatı, boyutu, hacmi de ona 

uygun olmalı. Ben sanat dünyasında bir hareket, bir temsilcilik ile ilgili 

bir misyon sahibi olacaksam, yapacağım işin de boyutunun da o seviyede 

olması lazımdı. Bugüne kadar hem finansal imkânlarım hem işimin bo-

yutu buna müsait değildi. Sonunda, bu proje ile beraber sanat dünyasına 

büyük bir giriş yapmış olduk.

Sanata nasıl bir destek veriyorsunuz?

Aslında benim desteklemek istediğim yaratıcılık, sadece sanat değil. Sa-

natsal gelişimin her alanındaki yaratıcılık değerlerinin ortaya çıkmasını 

sağlayacağına inanıyorum. Türkiye için böyle uzun vadeli bir beklentim 

var. Biz de kendi üzerimize düşeni yapalım mantığıyla yola çıktık. Tabii 

42 Maslak bir proje, en azından burada bir sanat konsepti üzerinden 

gidelim dedik. Karma bir proje, içinde otel, ofis, AVM ve rezidans var 

ama bunu nasıl bir sanat ortamı ile bütünleştirebiliriz diye düşündük; 

bununla ilgili ciddi çalışmalar yapmaya başladık ve realize etmeye karar 

verdik.

Nasıl geliştirmeye başladınız bu konsepti?

Pelin Derviş ve İstanbul’da yaşayan Amerikalı şehir planlamacı Alexis 

Şanal ile birlikte çok uzun bir süre çalışmalar yaptık. Buna parallel 

olarak da Artfulliving.com.tr’yi önce bir dergi olarak, sonra da kendi 

42 MASLAK 

Fotoğraflar: Denef Huvaj, Korhan Karaoysal
Ayla Turan, “Otoportrait”

Ufuk Aldemir, “Paranoya”
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Burada bulunan Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi gibi diğer sanat 
kurumlarının bu kararı almanızda bir rolü oldu mu?

Bu bölgede Can Elgiz ile başlayan bir değişim var. Bana göre Elgiz bölge-

nin duayen markası; Maslak bölgesinde bir çağdaş sanat müzesi açmak 

bir devrimdir. İlk defa bir iş adamı Türkiye’de bu boyutta bir sanat duru-

şu gösterdi; kendisi hakikaten benim bu konudaki idollerimden birisidir. 

Onun gösterdiği çizgide daha sonra Art Next ve Unique projeleri açıldı. 

Abdi İbrahim, Mahmut Ünlü koleksiyonlarını kendi alanlarında sergili-

yorlar. Sakıp Sabancı Müzesi de buraya çok yakın. Performans merkezi 

olarak da Tim ve The Seed var. Bütün bunların varlığı bu bölgede bir 

sanat değeri oluşturdu. Haritada bir leke oluştu. Ve çok enteresandır ki 

Maslak’ın bitiş noktasından Nişantaşı’na başka bir şey yok.

Siz sanki hepsini bir araya getiren bir güç oldunuz, bu önemli 
ve gerekli bir katkı.

Başta söylemiş olduğum gibi benim misyonum ve sanat ile ilgili duru-

şum zaten bu. Dolayısıyla bu bir araya getirme ve birlikten güç doğar 

felsefesi, Türkiye’de hepimizin bildiği ama uygulamadığı bir şey, biz 

bunu yapmak için çok gayret sarfediyoruz. Buna ciddi bir sermaye de 

harcıyoruz, mekân da veriyoruz.

Bir de Maslak’taki sanat kurumlarını bir araya getiren bir 
projeniz var sanırım…

42 Maslak olarak “Art Maslak” diye bir proje üzerinde çalışıyoruz. Atölye 

Maslak sadece sanatçıları bir araya getiriyor, Art Maslak ise biraz evvel 

bahsettiğim kurumları da kapsayan bir konsept; web sitesi yapılıyor, 

haritası çıkmak üzere.

İstanbul’da bölgesel sanat lekeleri var, Beyoğlu, Karaköy çok kuvvetli, 

Nişantaşı’nda bir kümeleşme, bir de Maslak’ta bir kümeleşme var. Biz 

de bunu fark ettik, bu farkındalık ile beraber “Art Maslak” ortaya çıktı. 

Burada bulunan bütün bu kurumların yetkilileriyle konuştuk, hepsiyle 

anlaştık, şimdi aralarına yenilerini de almaya çalışıyoruz. Hatta tasarım 

odaklı bir restoran olan 313’ün bölgede açılması ile gurur duyuyoruz.

Bu proje 42 Maslak ve Artfulliving.com.tr’den bağımsız olarak gelişe-

cek ama, onu da zaman içerisinde artfulliving.com.tr şemsiyesi altına 

alacağız. Bugün dünya artık online. Sosyal medya ve online duruşunuz 

sizin artık ana kimliğiniz, kartvizitiniz. Böyle bir adım atmak suretiyle 

bu projemiz herkesi bir araya getirdi. Atölye Maslak da Art Maslak’ın bir 

parçası oluyor. Ben Atölye Maslak’taki arkadaşlara bir an evvel kendileri-

ne kurumsal bir yapı oluşturmalarını öneriyorum ki bir temsil noktaları 

olsun; kurum olarak girsinler Art Maslak’ın içine.

Dolayısıyla biz Maslak bölgesinin İstanbul’a bir marka değeri katmasını 

hayal ediyoruz. Bir yabancı İstanbul’a geldiğinde bu bölgeyede uğramalı, 

heyecanı paylaşmalı. Sanatla ilgili sadece Beyoğlu veya Nişantaşı yok. Oto 

Sanayi’nin gelişiminin de bu yolda yapılması gerektiğini düşünüyorum. 

Dönüşürken dönüştüren şirketler, bu bölgedeki etkileşimi ve sanatın 

varlığını dikkate alarak proje üretirler diye ümit ediyorum. Bir gün 

gelecek damgamızı vuracağız Art Maslak olarak; vazgeçilmez bir sanat 

bölgesi olacağız. Artful Living ise zaman içinde bütün bu bulguları 

birleştiren merkez, online bir sanat platformu olacak.

Makro seviyeye getirebilmek için işbirliği en önemli şey.

42 Maslak, Artful Living’in de merkez ofisi olacak; önemli bir rolü olacak 

Maslak için. Biz Bay İnşaat olarak bugün varız, yarın yokuz; ama Artful 

Living her zaman burada, 42 Maslak  içerisindeki sanat duruşu ile ilgili 

projeler üretmeye, o projeleri desteklemeye, yönetmeye, sürdürülebilir-

liği açısından da, tamamen bağımsız bir proje olarak işletmeye devam 

edecek. Biz Bay inşaat olarak 42 Maslak’tan çekildiğimizde Artful Living 

hâlâ duruşunu sürdürüyor olmalı. O sayede burayı devam ettirebiliriz.

sene evvel sanatı kalbimize alarak yol almaya karar verdiğimizde sanatla 

hâlâ çok az ilgileniliyordu. Bugün ise irili ufaklı tüm sermaye kurumları 

dahil, sanata yatırım yapmayan kurum kalmadı neredeyse. En muha-

fazakar kesimler dahi sanata yakın durmaya, öğrenmeye çalışıyorlar. 

Bu da bizim ne kadar doğru bir karar verdiğimizi gösteriyor. Hep proje 

odaklı, marka değeri katma odaklıyım. Dolayısıyla toplumsal bir hareke-

tin içinde bulunmaya çalışıyorum sanat açısından, benim duruşum bu.

Artfulliving.com.tr bir yıl önce çok daha kapsamlı bir boyu-
ta geçti. Sanat, edebiyat, kültür ve yaşam, mekânlar, genel 
haberler çok değerli yazarlar aracılığı ile geniş bir platform 
kurarak okuyucuya ulaşıyor. Bu kapsamda bir proje haline 
nasıl geldi?

Artful Living fikri böyle bir havuz başında başladı. Ben sanatla ilgili bir 

konsept istiyordum, TBWA reklam ajansı ‘Artful Living’ ismini buldu, 

hemen sahiplendik ve logo çalışması yapıldı. Daha sonra iyi bir fotograf-

çı ve edebiyatçı olan dostum Merih Akoğul ile bu işi geliştirmeye karar 

verdik; Haydar Ergülen ve Merih Bey ile başladık, edebiyatı siteye dahil 

etmeyi onlar önerdi. Böylelikle edebiyat ile bütünleşmiş bir sanat sitesi 

kurduk. Artful Living zaman içinde bir çok farklı disiplinleri de sahip-

lenecek ve bütün sanat dallarını kapsayacak ama bugün için ağırlıklı 

olarak ‘contemporary’ ve edebiyat odaklı devam ediyoruz. Kültür ve 

yaşam ile ilgili kapsamlı çalışmalarımız var. Gelişim açısından ilk etabı 

tamamlasa da, kendi içinde gelir üretebilen bir yapıya sahip olması lazım 

ki kendi gelişimi için daha fazla yatırım yapılabilsin.

Bir de Artful Living ALEM var; ALEM bizim ilk bu projeye başladığımız-

da görüştüğümüz ilk mecraydı. Artful Living ALEM dergisi projesini 

ALEM’le birlikte hayata geçirince her iki güçlü markanın duruşunda da 

sanata dair bir boyuta geçip, iki markada güçüne güç kattı. Böylelikle 

hem sanata olan ilgiyi arttırmış hemde ulusal bir mecra olarak her böl-

gedeki  her insanımıza sanatı ulaştırmış olduk.

Bir Ahmet Güneştekin, Türkiye’deki başarısıyla doğduğu şehir olan Bat-

man’da yaşayan hemşehrileri için bir idol oldu. Sanattan para kazanıldı-

ğını gördüler, bu sanata yatırım yapılması için çok önemli. Herkes sanat 

ile ilgili bir oluşum içinde olmalı. Artful Living olarak daha rafine işlerin 

de öncüsü olacağız, her tarafta yer almak istiyoruz. Mesela Van’da veya 

Hakkari’de bir lokal işletme, oranın yerel bir sanat projesinin desteklen-

mesini istiyorsa, destekleyebiliriz. Her kesime hitab eden, her ortama 

uyabilecek projeler üretmek istiyoruz.

Oto Sanayi sitesinin içerisinde yıllar önce açılmaya başlanan 
sanatçı atölyelerinden yola çıkarak, 42 Maslak’ın da desteği 
ile yeni sanatsal üretim merkezi haline dönüşen Maslak’tan 
bahseder misiniz bize? Bu projeyi neden Maslak’ta konumlan-
dırmayı tercih ettiniz? 

Bu projeye başladığımızda Pelin ve Alexis’in katkılarıyla bir şeyin farkına 

vardık; bize, buraya sadece 42 Maslak olarak değil, bir bölgesel çerçe-

vede, Maslak bölgesi çerçevesinde bakmayı önerdiler. Dolayısıyla ben 

ondan sonra değerlendirmelerimi hep bu çerçevede yaptım ve o şekilde 

devam ediyorum.

Bununla bağlantılı olarak da Atölye Maslak diye bir projemiz var, Oto Sa-

nayi’deki 35 sanatçıyı bir araya getiren bir ortak atölye sergisi. Bu Mas-

lak’taki yaratıcı sektörün hareketlenmesi aslında; buna ben Maslak’taki 

bir klasik otomobil tamircisinin de girmesini istiyorum. Bugün 1500’e 

yakın işletme var Oto Sanayi Sitesi’nde, bunun 150 tanesi yaratıcı sek-

törde. Bizim alışılagelmiş contemporary sanatçısı belki üç-beşi geçmez, 

ama önemli olan o heyecanın yeni sanatçılara da yansıması ve katılım-

larına sebep olması. Belki de bakacağız ki bir gün burada bu sebepten 

dolayı 150 ‘contemporary’ sanatçı atölyesi oluşacak. Sadece onları değil, 

bu  bölgedeki kurumları da destekliyor projemiz.

42 MASLAK 

Kemal Tufan, “Tentacle Gold”

Atölye Maslak “maker culture” sergisinin 
küratörleri Ali Bakova ve Gökhan Karakuş, Kemal 
Tufan’ın “Bisiklet” isimli çalışmasıyla birlikte.
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Sizin projeleriniz için 
sponsorlara ihtiyacınız 
var mı? Artful Living’in 
şu aşamada kendini 
döndüren bir geliri 
var mı?
Artful Living uzun vadede bir gelir elde etmeyi de planlayan online bir 

kurum. Bu gelirin de ciddi bir bölümünü kendi gelişimine harcamaya 

odaklanacak. Bugün bir İstanbul Modern Müzesi, Pera Müzesi, İKSV 

nasıl işliyorsa, bunun online versiyonunu düşünün. Hiçbir farkı yok, 

İKSV’nin veya İstanbul Modern’in binalarının olması onların yaptığı işi 

değiştirmiyor. Bizim yapmaya çalıştığımızla İKSV’nin yaptığının arasın-

da çok büyük bir fark yok. Bir taraf olarak bir müze veya galeri açmak 

değil amacımız; başka galeri ve müzelere destek olmak, Artful Living’e 

yapılan her destek yapılacak başka işlerin sponsorluğu için kullanılacak. 

Şimdi kendi kendine bir büyüme sürecinde Artfulliving.com.tr, ama bu 

tabii ki çok uzun vadeli bir program. Yıllar içinde ortaya çıkıyor sonuçlar, 

burada bir kadro var, Bay İnşaat ciddi bir bütçe ayırıyor bu iş için.

Ayrıca diğer sponsorluklar da var, oradan da bir gelir geliyor. Kendi var-

lığını sürdürebilmekten öte bir geliri olduğu zaman, bir katkı üretmeye 

başlayacak. Türkiye’nin dört bir tarafında proje üretmeye başlayacak. 

Belli bir A+ kitleyi de hedefleyecek, onların da daha verimli bir sanat 

anlayışı olmasını sağlayacak, daha birleştirici bir rol üstlenecek; belki 

koleksiyonerlere bir yön verecek. Bir mimarın inşaa edeceği binanın nasıl sağlam bir zemin 
üzerine oturtulması gerekirse, 42 Maslak projesinde de adeta 
böyle bir temel çalışması yapılıyor diye düşünebilir miyiz? 
Önce izleyicileri, her alandan doğru hazırlanmış bilgiyle besli-
yor, sonra onlara sanat ve kültür ile dolu doğru inşaa edilmiş, 
kaliteli bir yaşam sözü veriyor. Bu konuda düşünceleriniz 
nelerdir?

Burada bir arşiv oluşacak, bu gelecek için çok önemli. Bugün ihtiyacınız 

olduğunda, sanat piyasasında 10 sene evvel bir resmin kaça satıldığını, 

onu kimin aldığını, o zaman nelerin düşünüldüğünü bilmek o kadar 

önemli ki. O kişinin 10 sene evvelki duruşu ve beş sene sonra da nerede 

olacağı bu arşivden bulunabilecek. Sanatın arşivini tutacağız.

Kolektif bir bilinç oluşacak. Şu an 200 binin üzerinde özgün, çoğunluğu 

bize ait röportaj ve yazı var; bir ekip çalışıyor bunun üzerinde yıllardır. 

Bugüne kadar bir kere bile Artful Living’in reklamı yapılmadı, kendi ken-

dine doğal olarak büyüdü. Biz bunu çok evvelden bir gelir kapısı haline 

dönüştürebilirdik, ama böyle bir niyetimiz de olmadı. Burada, Mustafa 

Tekin’in de dediği gibi kollektif bir bilinç oluşturmak istiyoruz. Bir arşiv 

sistemi üzerine kurulu bir bilgi birikimi, dünyadaki en önemli ve değerli 

şey. Ortak bir değer oluşuyor bu sayede.

Burada sergiler dışında eğitimsel etkinlikler, konferanslar, 
müzik dinletileri de organize ediliyor. Başka projeleriniz 
var mı?

Bir de güzel bir gösteri merkezimiz var. Projemizin içerisinde, aşağı yu-

karı 25 bin mertekarelik bir alışveriş ve yaşam alanımız var. Bunun için-

de 750 kişilik, performans sanatlarının neredeyse tümünü destekleyen, 

sekiz ayrı fonksiyona dönüşebilen bir mekân yer alıyor. Black box değil; 

daha teknik ve mekanik bir çalışma sistemi olan bir mekân bu. Böylece 

performans sanatlarını destekleyeceğiz.

Bununla beraber, ilk defa Türkiye’de bir galeri alanı yaratıyoruz. En az 

10 galerinin bir arada bulunduğu bir mekân olacak bu. Bir ortak yeme 

içme merkeziyle birleştireceğiz onları, ortak alanları da gösteri merkezi-

nin fuayesi olacak. Bu şekilde bir güç birliği yaratmaya çalışıyoruz. Gale-

rilerimizden en büyük ricamız da, yıllarca stoklarında bulunan eserleri 

projenin tamamına yaymaları. Bu sayede bütün depolanan eserler de bir 

mekân bulmuş oluyor. Çünkü eseri gösteremediğiniz zaman satılamıyor, 

satılamayınca sanatçı para kazanamıyor, para kazanamayınca üretemi-

yor. Aslında bir tıkanma noktası olarak sermaye çok önemli. Bu serma-

yeyi oluşturabilmek için de bu eserlerin mekâna ihtiyacı var.

Bizim burada 60 bin metrekare ortak alanımız var. İstanbul Modern’in 

6 bin metrekare olduğunu düşünürseniz, ne kadar büyük bir sergileme 

alanı olacağını hayal edebilirsiniz. Biz projenin tamamını bir galeriye 

çevirmek istiyoruz aslında. Ve bunun küratöryel yönetimi kolay değil. 

Hiç bitmeyen bir küratörlük işi olacak burada. Çünkü mesela lobide 

galerinin sergisi olduğunu varsayıyorum, bu projelerdeki eserlerin her 

gün farklı bir yerde sergilenmesini istiyorum. Böylece herkesin farklı 

eserler görme şansı olacak. Bu projede yaklaşık 5 bin-6 bin kişi çalışacak, 

500 dairede yaşam olacak. Giren çıkan kişilerin de takriben 10 bin kişi 

civarında olacağını tahmin ediyoruz.

Bununla beraber de bir koleksiyoner müzesi ya da bir koleksiyoner alanı 

(collector’s space) planlıyoruz. Burada koleksiyonerlerinde kısa dö-

nem kiralayabilecekleri ama çok düzgün işletilen bir sergileme mekânı 

düşünüyoruz. Birçok koleksiyonerin bugün koleksiyonları paketlen-

miş durumda depoda duruyor. Biz koleksiyonerlere de yardımcı olmak 

istiyoruz. Türk sanatının dünyada bir yer edinmesi için ne gerekirse 

yapmak istiyoruz. Şimdilik bunun için bu projeleri seçtik, ileride farklı 

projelerimiz de olacak.

42 MASLAK 

Ali Bakova, Erol Özmandıracı, Billur Tansel, Gökhan Karakuş (soldan sağa) 42 Maslak “maker culture” sergisinde bir araya geldiler.

İmdat Uçar, “Karga’”
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hemen karşı odada ise Björk’ün 1993‘teki Debut video klibin-

den Biophilia’ya kadarki bütün videoları dönüyordu. Ana sergi 

mekânı ise kostümleri, videolarındaki  özel mekân betimle-

meleri ve özel bir kurgu ile İzlandalı yazar Sjón’un hazırladığı 

Björk’e özel metin eşliğinde ‘deneyim’ yaratmayı hedeflemiş 

-açıkçası pek de becerememiş- bir ses ile birlikte gezdiğiniz 

bir düzenlemeden ibaretti.

Tüm videolarının döndüğü sinema odası, girişteki düzenleme-

ler ile birlikte kanımca serginin en iyi bölümü idi. Hem bütün 

videolarını dakikalarca fiziksel olarak rahat bir şekilde izleye-

bileceğiniz mekân kurgusu ile hem de bütünü görerek Björk 

ve müziği, Björk dünyası-felsefesi hakkında fikir edinmek 

açısından en iyi bölümdü. Mekânın sadece ekrandan ibaret 

yalın tasarımı ve uzanabileceğiniz, nasıl rahat ediyorsanız 

öyle oturabileceğiniz, yatabileceğiniz düzenlemesi kendinizi 

Björk dünyasına teslim etmenize yardımcı bir elementti. Ama 

ne yazık ki Björk büyüsü orada kalıyordu.

İnteraktif bir ses deneyimi olarak adlandırılan “Songlines” 

ana sergi mekânında Chris Cunningham’ın ‘All is Full of Love’ 

videosu için tasarladığı robotlardan, Björk dendiğinde ilk ak-

lımıza gelen Marjan Pejoski’nin tasarladığı ünlü kuğu elbise-

sine, Iris van Herpen’in Biophilia konser turu için tasarladığı 

kostümlere, not defterlerine, videolarının bir kopyası olarak 

tasarlanan mekân düzenlemelerine kadar bir Björk dünyası 

sunulduğu düşünülse de, derme çatma adeta bir çadır gibi dar, 

hareketi kısıtlayan, kötü replikalar ve balmumu Björk mo-

delleri ile çok sakil bir sergileme arz ediyordu bu bölüm. Bir 

modern sanat müzesinde böyle önemli pop ikonunun sergisi 

olarak değil de arkasında yer alan, onunla birlikte yol alan sanatçılara 

ve işlerine dair bir sergi olarak sunulsa, pazarlansa idi, belki farklı bir 

ses getirir ama bir sanat müzesine yakışır bir sergi kavramı yaratılmış 

olurdu diye düşünüyorum. Diğer taraftan eğer bir sanat sergisi ve Björk 

üzerine bir sergi olarak değerlendirileceksek “Songlines”ı, bu noktada da 

basit malzeme ve kötü sergileme biçimi dolayısıyla birçok kişi hemfikir-

dir sanırım.   

Tüm bunlar bir kenara, 40 dakikalık zorla tutulduğumuz Songlines ana 

sergi mekânındaki deneyimi düşünecek olursak da büyük bir Björk fanı 

olmasanız da Björk’e haksızlık edildiğini düşünüyorum. Björk’ün şar-

kıları, kostümleri, müzik ve ses ile olan ilişkisi doğa ile olan iç içeliği, 

her videosunda konserinde izlediğimiz özgür, büyük ve fiziksel olarak 

da geniş ve serbest hareket dili ile bu sergiye baktığınızda, tam tersi bir 

deneyim sunuluyordu izleyiciye. Sıkıştığınız, hareket edemediğiniz, bir 

kulaklık ile yönlendirildiğiniz, yani size verilen saatte sergi mekânına gi-

rebildiğiniz için de pek özgür olamadığınız bir alanda, size ‘huşu’ içinde 

okunan bir metni dinleyerek Björk’ün dünyasına girmek öyle pek kolay 

olmuyordu. Björk sevenleri için her şeyi bir arada gördükleri, hiç bilme-

yenler için belki mini bir özet olabilecek sergi, dünyanın en 

önemli sanat müzesinde gerçekleşmiş hali ile çok çok zayıftı.

Peki bir Björk sergisi nasıl olsa Björk olurdu?
Doğada olsaydı, sizi hareket etmeye, arada meditatif dur-

gunluklar sakinliklere çağırsaydı, kollarınızı açabileceğiniz, 

dokunabileceğiniz, giyebileceğiniz, hissedebileceğiniz objeler 

olsaydı, şarkıları söyleyebileceğiniz.

Yani gerçekten interaktif olsaydı...

Ya da gerçekten tamamen bir sanat sergisi olarak, kostümleri 

yapan sanatçının başka işlerinden örneklerin olduğu, video-

larının o videoya aitmişçesine özel tasarlanmış alanlarda su-

nulduğu, Björk’ün doğal ve dijital ses tekniklerine birebir ma-

ruz kalacağınız ses enstalasyonlarının olduğu, sanatçılarının 

yaratıcılarının Björk ile birlikte sahne aldığı bir sergi olsaydı MoMA’nın 

ihtişamı, namı altında ezilmeyecek gerçek bir sergi olabilirdi belki...

Björk ile MoMA’nın cirosunu toparladığı ya da bilmem kaçlara katladığı 

aşikar da; Tilda Swinton, Tim Burton ve Björk’ün ardından, Klaus Bie-

senbach’ın MoMA’daki devamlılığı merak konusu. Bakalım gelecek beş 

yıl içinde hangi popüler ismi MoMA’da göreceğiz...

MoMA’DAKİ BJÖRK 
SERGİSİ NEDEN 
BEĞENİLMEDİ?

Yazı: Saliha Yavuz

Bu yılın en çok konuşulan sergilerinden biri, MoMA’daki

“Songlines” isimli Björk sergisiydi. Üzerine çok fazla yazılan çizi-

len, açıkçası pek de iyi değerlendirilmeyen serginin kötü olmasının 

cezası büyük oranda serginin küratörü Klaus Biesenbach’a kesildi.

Björk’ün böyle bir sergiye neden evet dediğinden, Biesenbach’ın popüler 

isimlerle verdiği partiler ve instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar-

la temsil ettiği kurumunu bu kadar -kötü anlamda- popülerleştirmesi-

ne, önceki Marina Abramoviç, Tilda Swinston performansları ile Tim 

Burton sergisine kadar MoMA tarihinde sanat ötesi ‘sanat sergileri’ de 

değerlendirilerek Björk sergisi “Bir sanat müzesinde popüler kültürün 

işi ne?” sorusunun tekrar sorgulanmasına, konuşulmasına neden oldu.

Geçtiğimiz ay Frieze New York fuarı vesilesi ile şehre gidince sergiyi gör-

mezsem olmazdı. Eleştirilerden uzak durmaya çalışarak, yazılanları çok 

da okumadan sergiyi gezmeye, objektif bakmaya çalıştım.

“Songlines” sergisi besteci, müzisyen ve şarkıcı, kendi dünyasının 

yaratıcısı Björk’ün 20 yıllık kariyerini kapsıyordu. Belgeler, kostümler, 

videolar, objeler, özel düzenlemeler, ses düzenlemeleri serginin ana mal-

zemeleri idi. Müzenin girişinde 2011 tarihli Björk’ün Biophilia albümü 

turu için tasarlanan gameleste, borulu org, havaya asılı bir sistem ile ses 

veren gravity harp ve düşük akım ve yüksek frekansta alternatif akım 

üreten deşarj bobinlerinden ibaret Tesla coin / Tesla bobini ile başlayan 

sergi çok yönlü bir sanatçı olarak, 90’ların ve bugünün ikonu Björk’ü 

hissettirmeye çalışıyor, dünyasına girmeye davet ediyordu.

Serginin ilk durakları iki sinema odası idi. İlkinde MoMA koleksiyonuna 

girmek üzere üretilen videosu ile Vulnicare albümünden yönetmenliğini 

Andrew Thomas Huang’ın yaptığı Black Lake videosu mimar David Ban-

jamin’in tasarımı odada ilk kez izleyiciyle sergi vesilesiyle buluşurken, 

YORUM

Björk. Credit: Photograph by Danny Clinch

Björk, Post, 1995 Credit: Photography by Stéphane Sednaoui. Image courtesy of Wellhart Ltd & One Little Indian

Björk. Still from “Black Lake,” commissioned by The Museum of Modern Art, New York, and directed by Andrew Thomas 
Huang, 2015. Courtesy of Wellhart and One Little Indian
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haritalarla göz alıcı dünyalar yaratır. Tüm olan biten zaman zaman 

sanatçının çocukluğuna ve bir travesti olarak hayatına gönderme-

lerde bulunurken, sınıfsal farklılıklar, politika, cinsellik ve din konu 

edindiği toplumsal meselelerin içinde hep dikkat çekici unsurlardır.

Hayal gücünün zarafeti ve hınzırlığı bu serginin içinden geçerken, 

kimliğin içine işleyen sınıf meselesi bu kadar mizah yüklü anlatıla-

bilirdi. Pera Müzesi ve British Council işbirliğiyle British Council 

Görsel Sanatlar Bölümü’nden Linsey Young küratörlüğünde gerçek-

leşen sergide, Perry’nin seramik, halı ve baskı işlerinin yanı sıra, 

British Council Koleksiyonu’ndaki altı halıdan oluşan büyük eser 

grubu “Küçük Farklılıkların Kibri” de yer alıyor.

Serginin koridorlarında gezerken gözlerinizi alan altı halı bu sergi-

nin merkezi dersem hiç de abartmış olmam. “Küçük Farklılıkların 

Kibri” halı serisi Britanyalı sanatçı William Hogarth’ın “Bir Hovar-

da’nın Seyri” baskılarına dayanır. Bilindiği üzere, Hogart, bu dizide 

cimri babasında kalan mirasla deyim yerindeyse yoldan çıkan Tom 

Rakewell’in öyküsünü anlatır. Ahlaki dersler veren bu dizi 18. yüz-

yılın dünyası hakkında da önemli ayrıntılar taşır. Sergide Hogart’ın 

bu serisi de izleyici ile paylaşılmaktadır.

“Küçük Farklılıkların Kibri” ise bize Tim Rakewell isimli kurgu 

karakterin çocukluğundan, ani ölümüne geçen zamanda, yaşamını 
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HAYAL 
GÜCÜNÜZÜN 
ZARAFETİ VE 
HINZIRLIĞI

Yazı: Nazlı Pektaş

Günlük yaşamın olağan akışı içindeki bilindik şeyleri siyasi ve sosyal ağlar 

eşliğinde dokuyan Grayson Perry, mecra olarak seçtiği halı, seramik ve harita-

larla göz alıcı dünyalar yaratır. Sanatçı, eserlerinde çocukluğuna ve bir travesti 

olarak hayatına göndermelerde bulunurken, sınıfsal farklılıklar, politika, 

cinsellik ve din gibi unsurlara dikkat çeker. 

Grayson Perry, cesaretli kişiliği ve yaşamını performansa çevirdiği sa-

natıyla herhangi bir şey üretmese de her zaman ışıltıyla parlayan, günü-

müz çağdaş sanatının en sıra dışı ve ikonik isimlerinden. İnsanın kendi 

varoluşundan utanmaması hakkında sözler üreten duruşu, “fikirlerin” 

tek adresi kavramsal sanatı reddedişi ve zanaatla buluşturduğu çarpıcı 

ve eleştirel hikayeleri, onu küçük farklılıkların büyük sözcüsü yapar. 

Rengarenk kurguların detaylarındaki büyük sözler; kimlik, din, tüketim 

ve sınıf farklılıkları hakkında ironi yüklü görüntülerdir. Perry, bağımlı-

lıklarımız, bağlılıklarımız, alışkanlıklarımız kısacası hayat hakkındaki 

türlü hikayeler yazar.

13 Mayıs’ta Pera Müzesi’nde açılan “Küçük Farklılıklar” isimli Gray-

son Perry sergisi sürerken, gökkuşağı renkli Onur Yürüyüşü’nün bu 

yılki kutlamaları, farklılıkları kabul etmenin gittikçe çoğalan gücü ve 

buna inanma zorunluluğu, dimdik duruyordu. Yazıyı hazırlarken gelen 

haberler üzerine Grayson Perry’nin sırtımızda yük olanlar hakkında 

anlattıklarına bir yenisi daha eklendi. 2003 yılında kazandığı Turner 

ödül törenine eşi ve kızıyla katılan Perry, Claire adını verdiği ‘kadınsı 

benliği’yle pembe bir elbise içinde Tate Britain’de ödülü alırken, “Ödülü  

travesti bir çömlekçinin kazanma vakti gelmişti’ [1] demişti. Aradan 12 

yıl geçti tesadüf o ki, onur yürüyüşleri de İstanbul’da 12 yıldır yapılıyor 

ve 12. yılında tam da “Küçük Farklılıklar”ın yanı başında dünyadaki 

kutlamalardan büyük farklarla ayrılarak tarihe damgasını vuruyor... 

Grayson bizim için de halılar üretir mi düşünmeden edemedim.

Grayson Perry, Jaccky Klein ile yaptığı röportajda, kendisini Britanya-

lı bir evcimen ve hatta fazlasıyla İngiliz hissettiğini söylüyor. Grayson 

Perry’nin sanat üretiminde Birleşik Krallık’ın mazisi, bugünü, zevkleri, 

günahları ve sevapları kimi zaman hayali, kimi zaman gerçek ama ço-

ğunlukla mizahi bir dille anlatılır. Bu mizahın içindeki oyunbazlık, ev içi 

sahnelerindeki kodlarla, yazılarla, kumaş desenleriyle, tarihsel imgeler-

le ve daha pek çok referansla izleyiciyle paylaşılır, hatırlatılır.

Günlük yaşamın olağan akışı içindeki bilindik şeyleri siyasi ve sosyal  

ağlar eşliğinde dokuyan sanatçı, mecra olarak seçtiği halı, seramik ve 

Ağıt - Lamentation

Varoluşsal Boşluk - The Existential Void
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an be an anlatır. Günümüz dünyasının tüm ayrıntıları, Birleşik 

Krallık’ın  yerelliğinde ve küresel iletişimin çığırından çıkmış 

hızında gözlerimize ilişirler. Zevk ve statü çarkının ritmi apaçık 

ortaya serilidir. Halılar eşliğinde izlediğimiz bu dizi, TV dizile-

rin sürükleyici ve arkası yarın ritmini sergi salonunda yakalar. 

Rengarenk, bol detaylı ve birbirini takip eden halılar, doğumdan 

ölüme geçen sürede Tim’in sınıf yolculuklarını kayda alır. Ve bu 

kayıt içinden çıkanlar, izleyici olarak bizlerin de zaman zaman 

içine girip çıktığı sınıfları, düzenin ritmik işleyişini durduğu-

muz yerden hatırlatır. Tüm akışın içinde Grayson Perry, dinsel 

göndermeleri, sanat tarihine referansları, sınıfsal imgeleri, 

tarihsel ilişkileri ve otobiyografik eklemeleri düzenli olarak 

tekrar eder. Perry’nin bu seride ve diğer halılarında ve haritala-

rında sürdürdüğü bu üslup onun üretiminin merkezini belirler. 

Perry’nin işlerinin dikkat çekici bir başka yanı da işlerin isimle-

rinin içerikler hakkında  verdiği mesajdır.

Gerçekler, sahteler, inançlar, bir türlü örtülemeyen kimlik ve sı-

nıfsal çatışmalar... Hemen yanı başımızda süren varoluş kavga-

ları, bir türlü kabul edilemeyen ötekiler, bizden olmaya fırlattı-

ğımız sahte gülüş, sakladığımız/saklayamadığımız gerçek öfke.

Pera Müzesi’nde sergilenmiş olan “Küçük Farklılıklar”, Gray-

son Perry sergisi Taksim’in hafızasına, Beyoğlu’nun sesleri ve 

renklerine büyük ilmekler attı.

[1] http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/3298707.stm

PORTRE

BİRLİKTEN 
SANAT 
DOĞUYOR

Sanatın bir toplumun en temel yapıtaşlarından biri olduğu felsefesiyle yola çıkan 

42 Maslak, sanatı sahiplenmekle kalmıyor, ArtMaslak girişimi ile Maslak bölgesin-

de sanatın gelişmesine katkıda bulunuyor.  

42 Maslak, sayısı gittikçe artan işyerleri ve plazalar ile insan trafiğinin yoğunlaşma-

sıyla sosyal yaşam ihtiyacının arttığı Maslak bölgesinde, sayısız sanat noktalarının 

ulaşılabilirliğini kolaylaştırmak için ayrıntılı bir sanat haritasının çıkmasında öncü 

bir görev üstleniyor.

Son yıllarda Maslak’ta hızla gelişen iş ve sosyal yaşamı kültür ve sanat projeleriy-

le buluşturmayı amaçlayan ArtMaslak platformu, Maslak bölgesinde yer alan ve 

sanatı yaşamın her alanında kitlelerle buluşturmayı amaçlayan kurumların gönüllü 

olarak başlattıkları özel bir girişim.

42 Maslak ile birlikte yola çıkan kurumlar Türkmall Sanat ve Uniq İstanbul, 

Elgiz Müzesi, Art Next İstanbul ve Sanayi 313. Maslak’taki mevcut sanat projelerini, 

etkinlikleri ve yeni fikirleri de buluşturacak olan bu girişim  www.artmaslak.com 

adresi ile hayata geçecek. 

Sanatın gelişmesine katkıda bulunmayı ve geleceğe sanat üreten bir Maslak 

bırakmayı amaçlayan ArtMaslak, Maslak’ın sanat haritası ile yolu Maslak’tan 

geçen yaşam tutkunlarının kılavuzu olacak. 

Maslak bölgesindeki tüm sanat ve tasarım kurumları bir araya geliyor, 

Maslak sanatla nefes alıyor!

8 Numaralı Cennet Sokağından Kovulma - Expulsion From Number 8 Eden Close

Şeylerin Hakkımızda Söyledikleri - What Things Say About Us
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EGILL 
SAEBJÖRNSSON 
Bulutlu ve gri bir Berlin gününde İzlandalı sanatçı Egill Saebjörnsson ile 

Friedrichshain mahallesindeki eskiden Doğu Berlin’de bir matbaa ola-

rak kullanılan stüdyosunda buluştuk. Sohbetimiz Egill Saebjörnsson’un 

sanatçının sanata ve hayata bakışı yönünde ilerledi.  

Egill Saebjörnsson’un işlerinde genel olarak bir mizah öğesi var; ancak 

bu sanki her şeyi hafife alıyormuş gibi bir mizah duygusu değil. Çevre-

sinde olanları ve hayatı anlamaya çalışırken bir araç olarak kullandığı 

bir şey sanki... Bu yoruma, mizahın bir yöntem olduğunu söyleyerek 

yanıt veriyor sanatçı: “Mizah, işlerimi yaratırken kullandığım öğelerden 

biri, evet. Daha doğrusu konsept çok yüklü bir hale geldiğinde ve diğer 

olası yorumlamaların kapılarını kapatmaya başladığımda kullandığım 

küçük bir kaçış kapısı gibi. Diğer bakış açılarını davet etmek için kullan-

dığım bir yöntem.” 

Saebjörnsson’a göre, ister objeler olsun isterse sanat eserleri, hepsi bir 

bakıma canlı, yaşayan şeyler ya da bir şekilde üzerimizde bir etkileri var. 

Temelde, yaşayan gerçeklik ile ölü, cansız gerçeklik arasında hiçbir fark 

yok. Bunu şöyle açıklıyor: “Bir bilimsel araştırmaya göre yaşam ‘ölü’ 

moleküllerden ortaya çıktı ve bu bakış açısından canlı da ölü de aynı 

sistemin içinde yer almakta. Dolayısıyla, yaşayan canlılar ile yaşama-

yanlar arasında neden bir ayırım olsun ki? Bu bakımdan sanat eserle-

rini de kendi türevleri içinde insanlarla beraber yürüyen canlılar gibi 

görüyorum. Tıpkı köpeklerin kurtlardan üretilmesi ve şimdi köpeklerin 

insanlarla beraber yürüyor olması gibi. İnsanların köpekleri şekillendir-

diği gibi, köpekler de bizi şekillendiriyor, etkiliyor. Aynı şekilde biz sanat 

eserleri yaratıyoruz ve sanat eserleri de bizi yaratıyor. Sanatın hayatı-

mızı oluşturma ve yönetme biçimi üzerinde büyük bir etkisi var, tıpkı 

televizyonun olduğu gibi.” 

ATÖLYELER

BURCU
PERÇİN

SANATÇI
ATÖLYE

artON İstanbul’daki “Dağların Sahibi Yoktur” 

sergisiyle adından söz ettiren Burcu Perçin’in 

atölyesine konuk olduk. 

Ve resimle olan ilişkisinden bahsettik.

Artful Living atölye ziyaretlerinde sanatçıların arka bahçelerine konuk oluyor. Genç, olgun, 

birçok disiplinden sanatçılarla çalışma alanlarında buluşarak onlarla yeni projeleri, üretim 

süreçleri ve teknikleri, geçmiş sergileri ve daha birçok şey üzerine konuşuyor. 

Söyleşilerin devamı artfulliving.com.tr’de…

Burcu Perçin’e göre resim yapma eylemi insanlıkla özdeşleşmiş bir şey. Kağıda, tuvale, 

duvara ya da her hangi bir satıh üzerine bir şeyler çizme, boyama isteği insana dair bir 

dürtü... Tıpkı şiir yazmak, yazı yazmak, bir müzik aleti çalmak gibi... Bu nedenle resmin 

sonu olabileceğini düşünemeyenlerden. “Resim öldü denildiği zamanlarda bile hep biri-

lerini meşgul etti” diyor. Bunun sebebini şöyle açıklıyor: “O bir tavırdı, tepkiydi. Dada’da 

sanat öldü denmesi gibi... Tüm bu süreçlerde resim hep devam etti aslında... O döneme 

baktığımızda sadece resim yaparak kendini ifade eden birçok başarılı sanatçıdan bahse-

debiliriz… Resmin, pentürün başka bazı medyumlara göre daha zor ve meşakkat gerek-

tiren bir tarafı var… Süreklilik ve sabır istiyor. Disiplin kurmadan ilerlemek çok zor. Ben 

kendimde bu sabrı buluyorum.”

Ressam olmak istediğime ortaokul yıllarında karar veren Perçin, böylece Güzel Sanatlar 

Anadolu Lisesi’ne girmiş. Mimar Sinan Resim Bölümü’ne aynı heyecanla devam etmiş. 

“Resim yapmaya başladığınızda sonsuz olasılıkların olduğu bir dünya kurabileceğinizi 

fark ediyorsunuz... Yağlıboya benim hiç sıkılmadığım ve her zaman kendimi yenileme 

olanağı bulabildiğim bir teknik. Farklı disiplinlerde iş üretmekten besleniyorum. Fotoğ-

raf, foto-kolaj ve fotoğraf üzerine yağlıboya müdahalesinde bulunarak yaptığım işler var. 

Kısacası resmi çok seviyorum ama kendimi sadece resim yapmakla kısıtlamıyorum…”

2

Crazy Like a Bee, 2009, Music Video

Donkey Inside a Music Store 2013, video enstelasyon
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Sanatla ilgilenmeye nasıl karar verdiniz?  

1992 senesinde ben ve birkaç arkadaşım Venedik’te gösterimde olan çağ-

daş sanattan çok tatmin olmamıştık.  O tarihte Venedik’te sadece bir iki 

ticari sanat galerisi vardı ve kapanmak üzereydiler. Kısa bir süre içinde 

Palazzo Grassi, Fenikeliler gibi büyük başarı elde eden sergilere döndü. 

Bienal ise sadece açılış haftasında canlıydı. Eğer günleriniz sanatla dolu 

olsun istiyorsak, bu çok yetersizdi. Ve biz kolları sıvadık ve ilgi duyduğu-

muz şeyleri gerçekleştirmeye başladık.

Bize 1993 senesinde başlatmış olduğunuz, kâr amacı güt-
meyen kuruluşunuz ‘Nuova Icona’dan ve onun uluslararası 
dünyadaki konumundan bahsedebilir misiniz?

Nuova Icona 1993 senesinde teşekkül buldu ve ilk sergi önemli bir ‘arte 

povera’ sanatçısı olan Hidetoshi Nagasawa’nın kişisel sergisi idi. Sanatçı 

bir Japon vatandaşı olarak dünyaya gelmiş ama 1970’lerden beri Mila-

no’da yaşıyor. 

Nuova Icona genç sanatçılara fırsatlar yaratmak amacı güden bağımsız 

bir bireyler şirketiydi. Daha sonra iş biraz daha büyüdü ve mesleğinde 

ilerlemiş sanatçıların yeni çalışmalarına da destek olmaya, uluslararası 

sergilerin küratörlüğünü yapmaya, yuvarlak masa tartışmaları ve sanatçı 

rezidans programları yapmaya başladık. En önemlisi de, özel bir görev 

olan, bienalde yabancı ülkelerin yerel yöneticiliğini üstlenmekti.

Sloganınınız ‘Her şey gerçekleştirilir’ nasıl meydana geldi? 
‘Sınırları aşmak’ ne ifade ediyor sizin için?

Bizim gerçek görevimiz bir şeyleri gerçekleştirmek; bu sahada kazanmış 

olduğumuz takdir birlikte çalıştığımız sanatçılarca da biliniyor. Başlan-

gıçta sanatçılarla çalışmanın onlarla estetik tartışmak, birlikte sanat tari-

hini incelemek demek olacağını düşünmüştüm. Ama küratörlük, haziran 

ayında zamanından çok önce yılbaşı ağaçları bulmak, son anda Venedik 

Bienali açılış haftasında pahalı olmayan oteller ayarlamak ve hatta sergi-

ler için kutsal bir alan bulmak gibi durumlarda çözümler üretmekmiş.

Sınırları aşmak ise, projeye ve sanatçılara sadık kalmak ve çoğu zaman 

finansal bütçenin üst sınırlarını zorlamak demekmiş.

Küratör olarak çalışmaya nasıl başladınız? İlk küratörlük 
projeniz ne idi?

Ben bir işkoliğim. Bir failim. Sanatçılarla çalışmaya profesyonel konu-

mumu fazla sorgulamadan başladım. Bu iş için, pratik olmayı öğrenmek 

ve hatta çoğu zaman da tuhaflıklara göğüs gerebilmek gerekiyor; işte bu 

tip durumlarda beni 19. yüzyıldan bir tiyatro emprezaryosuna benzetiyor 

olabilirler. ‘Küratör’ ünvanı ise bana sonradan, başta Beral Madra olmak 

üzere, küratör meslektaşlarım tarafından verilmiştir.

VENEDİK BİENALİ

VAROLUŞ BİÇİMİM 
İHTİMAM 
GÖSTERMEK 
ÜZERİNE KURULU

Röportaj: Billur Tansel

Hem doktor hem küratör… Biri meslek icabı, diğeri ise bir tutku. Venedik 

Bienali’nde farklı pavyonlardan sorumlu Vittorio Urbani bu iki yönünü 

kendi sözleriyle şöyle açıklıyor: “Esasında benim varoluş biçimim ihtimam 

göstermek. Her iki alanda da, gerek ilaç verirken gerek bir resmi nasıl asa-

cağıma karar verirken, gene değişik şekillerde bunu yapmış oluyorum.”

İtalya Venedik’te yaşayan Vittorio Urbani, 1993 senesinden beri kâr ama-

cı gütmeyen Nuova Icona’nın direktörü olarak çağdaş sergiler organize 

ediyor, sanat kitapları ve katalogların küratörlüğünü yapıyor. Türkiye de 

dahil olmak üzere,  birçok ülkeye misafir küratör olarak davet ediliyor.

Bin tarakta bezi olduğu için ve sanata olan tutkusundan dolayı, bir grup 

arkadaşı ile birlikte ‘bir şeyleri realize etmek için’ sorumluluk üstlendi 

ve Venedik Bienali ile işe başladı. Venedik Bienali, son yüzyıldan fazla bir 

zamandır dünyadaki en prestijli kültürel kurumlardan birisi. 1895 sene-

sinde kurulduğundan beri, avangard safhada yeni sanatsal trendleri ön 

plana alarak, multidisipliner bağlamda uluslararası çağdaş sanat organi-

zasyonları ile kendine has varlığını ortaya koyan bir yapıya sahip. Vitto-

rio Urbani ise 1992 senesinden beri Venedik Bienali’nde aktif rol almış, 

farklı dünya ülkelerinin pavyonlarında üst kademe yetkili olarak bir nevi 

kültür ataşeliği görevi üstlenmiş bir isim.

Kendisi ile yaptığımız söyleşide küratörlük ve bienaller irdelediğimiz 

konulardan bazılarıydı.

Mesleğiniz doktorluk, küratörlük ise tutkunuz; hangisini ger-
çek mesleğiniz olarak görünüyorsunuz?

İkisini de. Bu soru beni hep şaşırtıyor. Bir anne aynı zamanda da bir ya-

zar, bir rahip bir çiftçi, bir eczacı bir yelkenci olamaz mı? Ben tıp eğitimi 

aldım ve bu benim gerçek mesleğim. Ama sanat yönetimi ve küratörlü-

ğünü de sahada öğrendim. Esasında benim varoluş biçimim ilgilenmek, 

ihtimam göstermek, himaye etmek ve dolayısıyla her iki alanda da gerek 

ilaç verirken, gerek bir resmi nasıl asacağıma karar verirken gene de-

ğişik şekillerde bunu yapmış oluyorum. Ama insanlar çok fazla tarakta 

beziniz olmasından hoşlanmaz. Sizi hasıraltı etmek isterler. Bir de bili-

yor musunuz, ben aynı zamanda da yetenekli bir bahçıvanımdır. En iyi 

yaptığım şey bu olduğu için belki de mesleğim bu olmalıydı.

Giardini, Venezia201556. Esposizione Internazionale 
d’Arte - la Biennale di Venezia, All the World’s Futures56th 
International Art Exhibition - la Biennale di Venezia, All the 
World’s FuturesPhoto: Alessandra ChemolloCourtesy: la 
Biennale di Venezia 

56. Esposizione Internazionale d’Arte - la Biennale di Venezia, All the World’s Futures56th International 
Art Exhibition - la Biennale di Venezia, All the World’s FuturesPhoto: Stefano MarchianteCourtesy: la 
Biennale di Venezia 

Giardini, Venezia, 2015, 56. Esposizione Internazionale d’Arte - la Biennale di Venezia, All the World’s 
Futures56th International Art Exhibition - la Biennale di Venezia, All the World’s Futures, Photo: 
Alessandra Chemollo, Courtesy: la Biennale di Venezia 
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dair ikna olamadım; bu sadece bir nevi tüketicilik. Uluslararası sanatçı 

tabiri ise bilinirlik kazanmış sanatçılar anlamına geliyor, yani Kuzey Av-

rupa ve anglo-sakson ülkelerin sanatçıları. Bu zamanla değişebilir ama 

vizyonun gelişmesi önemli.

İtalya ve Türkiye’de değişmekte olan kültürel kodlarda bir 
paralellik gözlemliyor musunuz?

İtalya’da ve Türkiye’de gençlerin tavır ve ilgi alanları benzerlik taşıyor. 

Sadece iPhone’ları ile olan obsesyonlarından dolayı değil, aynı zaman-

da da aynı tip giyiniyor olmalarından kaynaklanıyor bu benzerlik. Genç 

entelektüel insanlarla daha yakın olmayı ve onlarla bu konuları esaslıca 

tartışabilmeyi arzu ederdim. Tekrar İstanbul’a geldiğimde, bunu yapma-

ya çalışacağım.

Bienallerin yerel sanat sahnesine sadık kalabildiğini düşünü-
yor musunuz? Proje işin yurt dışından kısa süreliğine gelmiş 
bir küratörün yerel platforma uygun bir yaklaşımı olabilece-
ğine inanıyor musunuz?

Hiçbir zaman olamıyorlar.  Onların zaten bir favori sanatçılar listesi 

hazır bulunuyor; ek olarak bienal bölgesinden bazı yerel sanatçılar ve 

bazen de bir iki tuhaf veya alışılagelmişin dışında sanatçı daha ekliyorlar 

heyecan yaratmak için. Bence bu çoğu zaman açık görüşlü bir formül 

değil, sadece bir formül oluyor.

Sanatın farkındalık ve bilinç yaratarak dünyayı değiştirme 
gücüne sahip olduğunu düşünüyor musunuz?

Keşke bu güce sahip olabilseydi, ama bundan emin değilim. Sanat dünya-

yı bir bakış açısından yola çıkarak temsil ediyor: Orijinal çıkış noktasını 

tam olarak anladığınızda daha fazla güç kazanan, anamorfoz yani şekil-

den yoksun bir resim. Ama mutlaka böyle olacak diye bir şey yok. Asur-

lular hakkında bir şey bilmeden Niniveh’teki geçiş kapısını kıymetini 

anlayabilirsiniz. Bir Jackson Pollock eseri kendini belli eder.

Sorunuza geri dönecek olursak, dünyayı temsil ediyor, onun için ifade 

veriyor. İnanıyorum dünya biz onu düşündüğümüz için var. Realite ise 

bizim varsaydığımız kadar gerçek değil; daha ziyade zihinsel bir man-

zara. Bu sebeple sanat aslında dünyanın temsilinden başka bir şey değil. 

Bir teminat. Değerleri tamir etmek veya onları eleştirmek gibi bir tutuma 

sahip. Toplumsal huzursuzluk olduğunda ise, sanatçılar ve entelektüeller 

genelde protesto etme ve toplumsal değişim talep etme öncülüğünü üst-

lenirler. Semboller çok önemlidir çünkü  birçok soruna talimat verme, 

dayanışmaya davet ve ivme verme gücüne sahiptirler.

1993 senesinde ilk defa Venedik Bienali çerçevesinde nasıl 
görev aldınız? Her sene Venedik Bienali’nde komisyon üyeliği 
veya delegeliği konumunda ne gibi sorumluluklarınız oluyor?

Bununla ilgili komik bir hikaye var; bir akşam eve döndüğümde, telesek-

reterimde Roma’da bulunan İrlanda Büyükeçiliği’nden sahte bir İngiliz 

aksanı ile bırakılmış bir mesaj buldum. Neredeyse 20 senedir Venedik 

Bienali’nde yer almayan İrlanda Pavilyonu’nun kurulumu için yardım is-

teniyordu. Önce bir arkadaş şakası olduğunu düşündüm ama öyle değil-

di. İşte bienal ve yabancı ülkeler ile işbirliğimiz bu şekilde başlamış oldu. 

Pavyon yetkilisi neredeyse bir yönetici görevi görüyor. Serginin arka 

sahnesinde yer alan, birçok maddi yönle ilgilenmek zorunda kalıyor; 

müteahhitler, sigorta, izinler, gözetim, yeme içme organizasyonu, vb. 

Dünya görüşümüzün sahip olduğumuz kültür yoluyla şe-
killendirildiğini düşünürsek ve dünya ülkeleri arasındaki 
sınırların bugünkünden daha katı ve aşılması zor, ülkelerin 
ise daha izole olduğunu varsayacak olursak, sizce bu şartlar 
beraberinde ne getirirdi?

Bir yerde, 19. yüzyılın cömert beynelmilel idealleri ve insanlar arası 

eşitliğin yavaş yavaş alt kültür ve bölgesel bölümlenmeler sebebiyle yok 

olmakta olduklarına şahit olmak oldukça şaşırtıcı ve üzücü. Mesela Lega 

Veneta Partisi’nin büyümekte olan Avrupa Birliği bahanesiyle neden 

Kuzey İtalya’yı birleşmiş devletler çerçevesinde bölmek istediğini me-

rak ediyorum. Bu iki süreç birbiri ile çelişkili. Bana öyle geliyor ki devlet 

şimdi daha güçlü. Fakat uluslararası bir kültürün gerçekten var olduğuna 
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sanayinin uyguladığı yöntemler bunlar. Kapı komşun-

dan şeker ister gibi boya isteyebilirsin. Ahilik sistemine 

benziyor, tasarımcı ve usta yanyana. Eskiden Beyoğlu, 

Galata’da benzer dinamikler vardı. Hangi usta nerede, 

malzeme nasıl bulunuyor, her şeyi biliyorsunuz. 

Peki yollarınız nasıl kesişti?

Ali Bakova: Gökhan, Superonline’ın kurucularından. 

Ben, tanıştığımızda Gön Deri’deydim. O zamandan bu 

yana İstanbul ve Türkiye’nin yerel dinamiklerinden 

yaratıcı işlerle ilgileniyouz. Daha çok organik işlerle, 

informal olarak başladık. Özellikle son 20-30 yıldır 

gelişen kentsel şehir büyümelerinin içindeki bize özgü 

olan yerelliği keşfetmeye çalışıyoruz. Katman katman 

gelişen gecekonduların arasındaki yaratıcılığı, tasarım 

ve mimari odak noktasıyla günyüzüne çıkarıyoruz. Ör-

neğin, Sanayi’de ustaların derme çatma kendiliğinden 

oluşmuş demirden masaları, karşıdan karşıya sürekli 

aynı düzlemde geçildiği için çimende oluşan patika...

İşlerinizde ne tür malzemeler kullanıyorsunuz? 

Ali Bakova: Cam, deri ve keçe gibi doğal malzemeleri tercih ediyorum 

ama sonuçta biz sanatçı değiliz, müşteriden gelen brief’e ve üretim 

yöntemlerine göre malzeme kararı ortak belirleniyor. 2004’de İstanbul 

Designweek’in küratörlüğü teklif edildiğinde, manifestosuna yazdığım: 

“Sanat ruhun gözü ise tasarım da aklın gözü” fikrim pek değişmedi. 

Tasarımlarımdaki amacım, bu coğrafyanın geleneksel işlevselliğini kö-

kenleriyle birlikte çağdaş yaşama taşımak. Bu yolda çabalarım, dünyada 

artan cici-shiny, işlevselmiş gibi görünen ve değişken tasarım akımla-

rına Türkiye’nin kalıcı özgün yapısına dikkat çekmek. Bu toprakların 

başlangıcından itibaren bulunan tüm birikimi irdeleyerek, geleneksel 

duyarlılıkla çağdaş bir senteze ulaşmaya çalışıyorum.

Sergiye de adını veren ‘maker culture’ ne demek? 

Gökhan Karakuş: Maker culture, 90’lardan beri ortak çalışma düzeni de-

mek. Sanat, el işi, teknoloji ve tasarımın birleştiği nokta. Maker hareketi 

(maker movement), teknoloji ile ‘kendin yap’ kültürünün birleşmesinden 

oluşan, dünyada hızla yayılan bir akımdır. Maker hareketi kapsamında 

bir kişi kendine maker diyorsa o kişi maker’dır. Yemek yapmaktan model 

uçak yapmaya, elektronik devrelerden ve motorlar aracılığıyla yapılan 

bir model araçtan 3 boyutlu yazıcılarla basılan ürünlere, süs eşyaların-

dan takılara, oyuncaklardan yapay uzuvlara kadar pek çok şey, maker 

hareketi kapsamında, maker ruhu ile yapılmış kabul edilebilir.

Maker hareketi öncülerinden Dale Dougherty’nin tanımına göre, ‘maker’ 

ruhunun temelinde rekabet yerine paylaşım, para yerine yetenek, yo-

ğun ezber bilgi yerine deneyim vardır. Bunun getirisi olarak sanayideki 

ustalar da bu kültür sayesinde çok şey öğrendi. İyi olan ustalar reklam 

filmlerine efektler yapan, dekor hazırlayan çalışanlara dönüştüler. Dev 

bir fındık, üstünde akışkan bir çikolata katmanı hazırlıyorlar örneğin. 

Tabii bununla beraber ustaların da beklentileri arttı. 

42 Maslak ‘maker culture’ın neresinde yer alıyor?

Gökhan Karakuş: 42 Maslak’ı bu harekete, making culture’a dahil ettik 

ve burayı bir üretim mekanı olarak konumlandırdık. Bu kültürü tekno-

lojiyle birleştirdik. Sanayideki atölyeleri gün yüzüne çıkarttık. Örneğin 

sergide işleri izlenebilecek olan Serdar Çongar, resim, heykel, vitray 

yapmanın dışında klasik motorsiklet topluyor. Sanayideki atölyesinden 

gördüğü 42 Maslak’ta, şimdi işleri sergileniyor. 

Ali Bakova: 42 Maslak konumu gereği tüm yaşanmışlıkları, çok sesli 

olma özelliğini modern yapısı içinde barındırıyor; tıpkı sergimiz gibi. 

Dolayısıyla kendi içinde erimiş bir sergi olarak tanımlıyorum. Sergide 

anlattığımız konu çok yoğun. Sanatçılar, tasarımcılar, food designer’lar, 

ateş dansçısı, 1500 dükkan içinde çok çeşitli kreatif endüstrinin bir 

parçası olan farklı insanlar, aynı platformda erimiş gibiyiz. Mozaik gibi... 

Sağdan soldan toplanan, sokağa atılmış parçalardan, demirlerden, tuğ-

lalardan şehrin dinamiklerine ve özgünlüğüne öykünerek işler üretildi. 

Sergi boyunca 42 Maslak’ta üretilmeye devam edilecek. 

Ali Bey, işlerinizden, hikayelerinden bahsedelim mi? 
İzleyiciyi neler bekliyor? 

Ali Bakova: Bu coğrafyanın varolan geleneksel ikonlarını alıp (Fes, çay 

BURAYA BETON DÖKMEK, 
ÇİVİ ÇAKMAK YASAK DEĞİLDİR!

Röportaj: Ege Işık

Atöyle Maslak “maker culture” sergisi, 42 Maslak Art!SPACE ve OfisSokağı’nda 14 Ağustos’a kadar 

devam ediyor. Maslak Atatürk Organize Sanayi’deki atölyelerden çıkan farklı disiplinlerdeki işler aynı 

alanda sergilenirken, atölyelerle metropolün yaratıcı düşüncesi arasında adeta bir köprü kuruluyor. 
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Maker Culture hakkında konuştuk.

Gökhan Bey, Colombia Üniversi-
tesi ve Vassar College’da mimar-
lık tarihi ve teorisi eğitimi aldı-
nız, “Tasarıma Türk Dokunuşu 
ve Turkish Architecture” kitapla-
rının da yazarısınız. Siz kendini-
zi nasıl tanımlıyorsunuz?

Gökhan Karakuş: Tasarımcıyım, 

mimarlık yapıyorum, eleştirmenim, 

küratörüm, Emedya Design adında bir 

tasarım ekibim var. İstanbul Teknik 

Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve Po-

litecnico di Milano’da dersler verdim.

Tasarımda yerellik ve modernizm, 

mimarlık ve şehircilik başlıca ilgilen-

diğim konular. Şu anda çalıştığım ko-

nular ise Beyrutlu mimar Nabil Gho-

lam ve Türk tasarımcı Tanju Özelgin 

monografları, gecekondu alanlarındaki 

yapılar için mimari stratejiler hakkın-

da ileri tasarım araştırmaları ve Orta 

Çağ İslam Mimarisi matematiğinin 

bilgisayarlı tasarıma entegrasyonu.

Ali Bey, ben kendi adıma sizi İstanbul Modern’in dükkanında 
satılan o meşhur, tablo gibi kare çantalarınızla tanıyorum. 
Bir soruna yaratıcı ve akılcı bir çözüm ararken, 
sizin serüveniniz nasıl gelişti?

Ali Bakova: 88’de ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı’ndan mezun olduk-

tan sonra, yerel ve uluslararası markalarda ürün müdürü, marka danış-

manı, tasarımcı ve küratör olarak çalıştım. Bize özgü  geleneksel üretim 

yöntemleri ve zanaata yaklaşan ‘usta’ tarzı imece üretim yöntemleri ile 

birlikte tasarımlarımı oluşturmaya özen gösteriyorum. Bu coğrafyanın 

tasarım pratiğinde doğrudan popüler kültürü, kitsch, göçmen ve azınlık 

kültürlerinden aldığı biçimlerle ana konseptleri uygulamaya çalışıyorum. 

Ali Bey ne kadar zamandır Maslak Sanayi’desiniz?

Ali Bakova: Yaklaşık dokuz yıldır Maslak Sanayi’de atölyem var. Böylece 

özgürce çalışabiliyorum. Atölyemi bazen home office olarak kullanıyo-

rum. Sanayi iş birliği yapmak isteyen insanların toplandığı bir mekan. 

Bu Türkiye’de çok az rastlanır bir özellik. Bu yapı 92’den bu yana bu 

bölgeye taşınan sanatçılarla ve tasarımcılarla birlikte gelişiyor. Sanayinin 

üretim dinamikleri ile de güçleniyor. 

Maslak Atatürk Oto Sanayi şu an, 80’lerin sonu, 90’ların başındaki Tar-

labaşı, Galata gibi. Galata şimdiki Galata değildi, kiralar düşüktü, terk 

edilmiş gibiydi. Şimdi Atatürk Oto Sanayi’de mahalle baskısı yok, şehre 

hem yakın hem de özerk, heykeltraşından tutun motorsikletlerini modi-

fiye edenlere kadar, herkesin buluştuğu ortak bir alan. Müzik stüdyoları 

da gelmeye başladı. Apayrı bir sokak kültürü oluşuyor. Eğer atölyenin 

kapısı açıksa içeri herkes girebilir, kapını kapattığında,  içeriden müzik 

sesi geliyorsa kimse rahatsız etmez. Günlerce çalışabilirsin. Akşam bir 

vakitten sonra kaportacılar, tamirciler gidiyorlar, biz kalıyoruz. İstan-

bul’un en sesiz yeri oluveriyor.

Ustalar ve sanatçılar burada iç içe yaşıyor. Sosyal medya ajansları, dijital 

ajanslar da işin içine katıldı. Burada insanlar birbirlerine iş paslıyor, 

işlerinde birbirine yardımcı oluyor. Samimi bir ortam yaratıldı, ortak 

çalışma prensipleri ortaya çıktı. Kaynak, torna, boya, silikon dökme, 

ATÖLYE MASLAK // 42 MASLAK
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bardağı, rakı bardağı, Galata Köprüsü gibi) formlarını değiştirmeden gü-

nümüze uygun yeni fonksiyonel özellikler katıyorum. Benim tarzım, like 

as... gibi gibi... Örneğin Fatma’nın Eli’ni sineklik yapıyorum... Fatma’nın 

Eli’nin hikayesi de sanılanın çok dışındadır. Kocası yaşlı karısının üstü-

ne genç bir kadın getirir. Fatma o sırada helva yapıyordur. Onları görün-

ce kızgınlıkla kaşıkla değil, eliyle helvayı karıştırmaya başlar.  Bunun 

haricinde küresel ısınmaya dikkat çekmek için cam karafın içine kutup 

ayısı yerleştirdim. Karafa su ya da kırmızı şarap koyduğunuzda kutup 

ayısı boğuluyor; gotik bir yaklaşımı var. Tesbihten kolye yaptım...  İstan-

bul’un kedilerini, pala bıyıklı kediler olarak tasarladım. 

Sergide yer alacak diğer sanatçılar da buluntu malzemeyle mi 
çalışıyorlar?

Gökhan Karakuş: Ekrem Onan (tasarımcı) inşaat demirleriyle ve endüst-

riyel yöntemlerle işlerini yaratıyor. Nilüfer Kozikkoğlu (mimar ve tasa-

rımcı) beton malzemeyle çalışıyor. Gülnur Özsoy (heykeltıraş) straforları 

elle şekle sokuyor ve bunların dışını materik boya ile boyuyor. Malzeme 

olarak genellikle, beton, inşaat çeliği, tuğla, yani Maslak’ta günlük haya-

tımızda olan malzemeleri kullandık. İstanbul’un son 10-15 yılda değişen 

yüzünü görüyoruz, dönemin özelliğini yansıtıyoruz. 

Bize Atölye Maslak sergisinin nasıl oluştuğunu 
anlatır mısınız?

Ali Bakova: 2. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında rotalı yürüyüşler 

vardı. Gökhan ile 25 kişilik bir kafileyle Maslak’ın farklı bölgelerindeki 

tasarım odaklı ofis, atölye, imalathane ve yapıları ziyaret ettik ve bu te-

malı rotayı 42 Maslak’ta sonlandırdık. Böylece Atatürk Oto Sanayi ve 42 

Maslak,  hemşehrilik ruhu içinde bugün açacağımız serginin ilk adımları 

atılmış oldu. 

Gökhan Karakuş: İstanbul’un bugünkü kentselliği, son 100 yılın planlı 

ve plansız inşaatı üzerinde katmanlanan sermaye odaklı fırsatçı gayri-

menkullerin distopik bir karışımı. Bunun kent peyzajı üzerindeki etkileri 

de oldukça dramatik. Bu durum, Boğaz’ın tepesinde Belgrad Ormanı’na 

komşu bir iş bölgesi olan Maslak’ta çok net görülebilir. Maslak’ta son 50 

yılda birbirini takip eden inşaat furyaları tip ve işlev olarak karışık bir 

yapılaşmayla sonuçlandı. Bu yapı karışımında büyük bir üniversite kam-

püsü, lise kampüsleri, bol sayıda yüksek ofis binaları ve konut kompleks-

leri, otomobil servis istasyonları, binicilik merkezleri, alışveriş mer-

kezleri, performans merkezleri, gecekondular ve bir de kışla bulunuyor. 

Bütün bu ilgisiz işlevler planlamadan uzak formel ve informel bir yol ağı 

ile birbirlerine bağlanıyor. Bir kent bölgesi olarak Maslak deneyimi 21. 

yüzyıl distopik kentleşmesini birinci elden anlamak için bir fırsat teşkil 

ediyor. Bu yürüyüş esnasında 42 Maslak’ın 15. katına çıktık. Proje mi-

marlarından biri bize 42 Maslak’ı anlattı. O gün birbirimizi çok sevdik. 

Ve şimdi buradayız. Tüm sanatseverleri 42 Maslak’a davet ediyoruz. 

‘ATÖLYE MASLAK’

ATATÜRK OTO SANAYİ 
ATÖLYELERİNDEN 42 MASLAK’A:
Bay İnşaat’ın, günlük yaşamın her anını sanatla çevreleyen 

ve sanatın hayattan aldığı ilhamla yaşamı zenginleştirme-

sini ifade eden “Artful Living” konsepti ile hayata geçirdiği 

42 Maslak, ana sponsorluğunu üstlendiği “Atölye Maslak” 

sergisini 42 Maslak Art!SPACE ve Ofis Sokağı’nda ağırlıyor. 

Ali Bakova ve Gökhan Karakuş’un küratörlüğünü üstlendiği 

sergi; Atatürk Oto Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren, farklı 

disiplinlerden gelen 35 usta, mekanik ustası, tasarımcı ve 

sanatçıların özgün eserlerini bir araya getiriyor.

Dünyada hızla yayılan sanat, el işi, teknoloji ve tasarımın bir-

leştiği ortak çalışma düzeni anlamına gelen ‘maker culture’ 

akımının en güzel örneği olan Atölye Maslak sergisi, Atatürk 

Oto Sanayi’de iç içe yaşayan sanatçı, tasarımcı ve ustala-

rın, temelinde rekabet yerine paylaşım olan ‘maker culture’ 

ruhuyla ürettikleri eserleri gün yüzüne çıkarıyor. Sergide 

yer alan eserlerden bazıları 3 boyutlu yazma teknolojisi ile 

modellenerek, küçük ölçekli objeler olarak üretiliyor.

Sanat, eser, işlevsellik ve algı üzerine retorik bir gezi olan 

sergi, 14 Ağustos’a kadar 42 Maslak Art!SPACE ve Ofis Soka-

ğı’nda gezilebilir. 

Ayla Turan - Kral & KraliçeKemal Tufan - Yılan

İmdat Uçar, Kuş
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SANAT VE CEMİYET 
DÜNYASI “ATÖLYE MASLAK”
SERGİSİNDE BULUŞTU
Atatürk Oto Sanayi’de oluşan zengin ve yaratıcı kültürü sanatseverlerle bir araya getiren Atölye Maslak ‘ma-

ker culture’ sergisinin açılışı 11 Haziran Perşembe günü 42 Maslak Art!SPACE ve Ofis Sokağı’nda gerçekleşti. 

Açılışta, Füsun Hattat, Müjde & Gabi Doenyas, Nevzat Sayın, Günnur Özsoy, Gönül Nuhoğlu, Selvi-Ali 

Gürevin, Fethi İzan, Tamer Yılmaz ve Murat Şanal gibi ünlü isimler bir araya geldi.

Ela Atakan, Hande Yağcı

Ceki - Tilda Bensuse , Şafak - Stella Levi

Murat - Alexis Kerem Şanal

Deren Karaca, Füsun Hattat

Deren Karaca, Füsun Hattat

Dara - Zelal Kırmızıtoprak Gönül Nuhoğlu, Selma Aygün Tamer Yılmaz

Aysun Pekkutlucan
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ATÖLYE MASLAK’TAN 
ÇOCUKLARA 
SÜRPRİZ
“Atölye Maslak” sergisi “maker kültürü”nü sadece yetişkinlerle değil miniklerle de paylaştı.

20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen “Maker Workshop” etkinliğinde sanat, tasarım, zanaat, 

mimari ve 3 boyutlu yazma teknolojisine dair paylaşımlarda bulunan sergi kapsamında, 

çocuklara ve ebeveynlere sıra dışı bir gün yaşattı. 

42 Maslak Art!SPACE’de “Atölye Maslak” sergisinin küra-

törlerinden Ali Bakova’nın ‘zanaat/usta nedir?’, ‘sanat/

sanatçı nedir?’, ‘tasarım/tasarımcı nedir?’ konuları çerçe-

vesinde, karşılıklı soru cevap  sohbeti ile başlayan etkinlik, 

küratör Gökhan Karakuş’un çocuklarla ve aileleriyle birlikte 

Ofis Sokağı’na uzanan Atölye Maslak sergi gezisi ile devam 

etti.

Etkinlikte son olarak, Kemiq markasının sahibi ve kurucusu 

Cahit Ogün Onat bilgisayar ekranında uygulamalı olarak 

tasarım yapma ve 3 boyutlu yazma teknolojisini anlattı. 

Atölye Maslak sergisinde gördükleri bazı eserlerin 3 boyutlu 

yazma makinasıyla üretildiğini izleyen çocuklar ve ebeveyn-

ler sanat, tasarım ve teknolojiyle dolu, eğitici ve bir o kadar 

da keyifli bir gün geçirdi.
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Bu büyük işlerini atölyende polyesterden döküyorsun, 
peki kalıbını aldığın ilk modeli neyden yapıyorsun?

İlk halini strafordan hazırlıyorum, ardından onun üzerinden kalıp alı-

yorum. Kalıba polyester döküp metal konstrüksüyonla güçlendiriyorum. 

Bildiğimiz döküm tekniği. Yine de malzeme kısıtlı, o işi paslanmaz çe-

likten de yapabilirim ama Türkiye’de onu kotarabilecek ve kabul edecek 

insanlar yok henüz.

Maliyet olarak diyorsun sanırım. Yoksa rahatlıkla üretilebilir.

Evet evet, çok rahatlıkla üretilebilir. Türkiye’de yapılamayacak hiçbir 

şey yok.

Evet, sanayi siteleri 
olduğu sürece. Peki 
nereye yapılacak 
mesela bu iş? 
Forma ve renge nasıl 
karar verdin?
Bu bir şarap bağının girişine yapılacak. Koyu kırmızı şarap rengi bir iş 

olacak. Bizi mekânın üzerinde helikopterle gezdirdiler, alanı göreyim 

diye, çok büyük bir yer. Ben de oradan yola çıktım zeten, bu heykel bir 

geçiş kapısı gibi olacak. Saat üç civarlarında heykelin yere düşürdüğü 

gölge bir şarap kadehi silueti oluşturuyor yaklaşık 10 dakika boyunca.

Mucize..
Evet.

Tam burada şunu sorayım. Şimdi senin formların az çok belli, 
yani Seçkin Pirim’in bildiğimiz bir dili var. Diyelim ki bir si-
pariş geldi sana, “Biz buraya bu boyutta bir iş istiyoruz” diye. 
Nasıl çözüyorsun?

Genelde mekânı mutlaka görmek istiyorum öncesinde. Mekânın kendi 

içindeki ilişkileri kullanmak istiyorum. Mekânın sahipleriyle sohbet 

ediyorum, o sohbetlerden cümleler yakalıyorum. Mesela bu şarap bağı 

işinde, Fransızların bir sözünü paylaştılar benimle “Şarapçılığın en zor 

kısmı ilk yüzyılıdır” diye. Ben de oradan yola çıktım, bu heykeli oluştu-

ran iki parça da yüzer katmandan oluşuyor, ilk yüzyıl ve ikinci yüzyıl 

diye düşündüm. Bu tarz şeyleri, işlerin içinde sembolik olarak kullanma-

ya çalışıyorum.

ATÖLYE

Seni en son Taksim’deki atölyende ziyaret etmiştim. İki atöl-
yeni karşılaştırdığımda yeni atölyenin oldukça büyük oldu-
ğunu görüyorum. Bunun işlerin üzerinde doğrudan bir etkisi 
olmuş görünüyor, o zamankilerle bugünkülerin boyutlarını 
karşılaştırdığımda.

Elbette mekânın çok büyük etkisi oldu. İşlerin boyutlarının büyümesi 

atölyeyi büyütmeyi gerektirdi. Yapmak istediklerin değiştikçe mekâna 

olan ihtiyacın da farklılaşıyor. Yurt dışında hangar gibi atölyeler ziyaret 

ettim, bildiğin hangar, koca koca işler. O mekân o işleri yaptırıyor, buna 

izin veriyor. Bir de heykel resim gibi değil, evin bir köşesinde oturayım, 

tuvali koyayım diyemiyorsun. İster istemez bir mekân gerektiriyor.

Bu, o zaman senin tasarlama biçmini de değiştirdi. Varsayalım bir 

teklifte bulunuyorsun, “Ben buraya bu büyüklükte bir şeyi yapabilirim” 

diyebilmeni de sağladı.

Mutlaka, elbette teknik olarak bazı şeyleri hâlâ dışarıda çözmek zorunda 

kalıyorum işler biraz büyüdüğü zaman, ama en azından onu minimum 

seviyeye indirip, “evet bu işi yapabiliriz” deme cesaretini sağladı bana. 

Öbür tarafta olsam hakikaten tedirgin olurdum kotarabilir miyim diye, 

nereyi kiralayacağım, sürekli başında durmam gerekecek, gidip kontrol 

edeceğim falan. 

SANAYİDEKİ 
TAPINAK

Röportaj: Orhun Erdemli

Seçkin Pirim’le Maslak Oto Sanayi Sitesi’nin sanatsever gözlere oldukça 

yabancı bir sokağının üst katlarında, birkaç mekâna yayılmış atölyesinde,

 doğal olarak heykel üzerine konuştuk.
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türlü oluşturamıyorsun. Düşünecek olursan, tüm tarih boyunca sanatsal 

anlamda yapılmadık şey yok, yeni olmak çok zor, bunu söylüyorum genç-

lere, yeni olmak eskinin üzerine bir şey koymaktır. Zaten sanatla çok geç 

tanışmış bir ülkeyiz, adamların yıllar önce yaptığı şeyleri yeni tanıyoruz. 

O yüzden önemli olan bunun üzerine ne koyduğun.

Değil mi? Bambaşka bir dili var. Senin için büyük bir meydan 

okuma olacağını düşünüyorum. Peki resimle çıkmayı düşü-
nüyor musun hiç?

Aslında var karalamalarım söylediğim gibi, can sıkıntısı kağıdıma yaptı-

ğım. Oradan resimsel olarak bir yerlere gidebilirim diye düşünüyorum. 

Son zamanlarda çok zaman geçirmeye başladım atölyede, haftanın yedi 

günü geliyorum, sabah yedide açıyorum. Yapmak istediğim çok şey var, 

onlar üzerine çalışıyorum. Aklıma gelen her şeyi üretiyorum, sergilerim 

sergilemem diye düşünmüyorum. Son zamanlarda duyuyorum, şimdi 

bir sanat piyasası oluştu ya Türkiye’de, dönen bir çark var, sanatçılara 

“fazla üretmeyin, kıymeti azalmasın” gibi müdahalelerde bulunuyorlar. 

Benim de başıma geldi, “senede altıdan fazla üretme”, “kenarda beklet” 

falan gibi şeyler dediler. Bu bir borsacı mantığı, piyasanı düşürmeyesin 

diye. Ben açım, sürekli üretiyorum ve çıkıp gitsin istiyorum atölyeden. 

Çok saçma bir şey bu talep konusu. İsterse hiçbiri satılmasın, ben yine de 

üretiyorum. 

Büyük boyutlu pek çok heykelin var, hepsi satılıyor mu? 
Satılmayanları nerede tutuyorsun? 

Valla yok aslında, satılıyor hepsi. Şu an elimde heykel yok yani.

Biraz daha atölyenden bahsedelim. Anlamı ne senin için?

Ben 17 yaşında falan ilk atölyemi açtım, ama bir takılma mekânı gibiydi 

benim için, haftada bir uğruyordum. Yaklaşık 10 sene önce çok değişti bu 

durum, en sevdiğim atölye Beyoğlu’ndaki, sonra da burası oldu. Hakka-

ten bir mabet gibi benim için. Bazen geliyorum, kapanıyorum. O kadar 

başka bir enerji ki. Bir şeylerden bunalıyorsam dışarıda, hemen kaçıp 

buraya gelmek istiyorum. Nasıl iyi 

geliyor biliyor musun? Yurtdışına 

gidiyorum mesela, iki gün sonra 

daralıyorum. Atölyeyi özledim falan 

diyip buraya gelmek istiyorum. Bunu 

oluşturabilmek bence bir sanatçı 

için en önemli şey. Ben bunu kendi 

adıma oluşturabildiğim için o kadar 

mutluyum ki. Sanırım hayattaki en 

büyük kazancım budur. Zamanla 

tüm parçaları birleştirdiğinde orası 

senin için tüm özgürlük alanlarının 

toplamı haline geliyor.

Çalışmayı çok istediğin ve he-
nüz çalışmadığın bir malzeme 
var mı?

Paslanmaz çelik, ama kullanmamış 

olmamın nedeni teknik ya da başka 

bir neden değil, çok pahalı bir mal-

zeme. Bir proje çizdim bir gün, gidip 

ustalarla görüştüm, anlattım ettim. 

Tamam yaparız dediler; iki metrelik 

bir iş için 200 bin lira fiyat çıkardılar. 

Hadi yaptın diyelim, verdin o para-

yı, onu kime satacaksın, kaç paraya 

satacaksın. Ama bir gün çok isterim yapmayı. Heykelde ilerleyişin bir 

noktası da maddi imkân. Kafandaki şeyleri yapabilmek için buna ihtiya-

cın var. Şimdi bir yerlere geldi işler, işlerimi satıp para kazanmaya baş-

ladım, o zaman bir büyüğünü yapabilecek gücü gördüm kendimde. Bu 

imkân kafayı çok açıyor. Ben ilk sergimi bankadan kredi çekerek yaptım.

Gözünde nasıl canlanıyor peki? Sonuçta bir mekânın var işi 
yerleştireceğin...

Aslında çok tuhaf bir süreç bu. Mekâna baktığında direkt bir şey görü-

yorsun. Elbette bitmiş halini değil ama büyüklük olarak, his olarak “bu-

rada böyle bir şey olmalı”yı hissediyorum. Ondan sonra tabii ki işin üze-

rinde çalışıyorum, alt yapısı ve form olarak. İlk önce hafif karalıyorum, 

ardından bilgisayarda 3D programlarında çiziyorum. Çok iyi bilmiyorum 

o programları, ancak işime yarayan kısımlarını biliyorum.

Hayatta kalacak kadar 
biliyorsun yani.

Öyle. Ardından eğer çok 

büyük bir işse maketini 

yapıyorum, bitmiş halin-

deki hacimleri görebileyim 

diye. Çünkü çok başıma 

geldi, ortaya çıkan heyke-

lin hesaplarıma uymama 

durumu.

Şu an üzerinde çalıştı-
ğın form anlayışına nasıl geldin? Resim yapar mıydın?

Tabii, ben Güzel Sanatlar Lisesi’nde dört yıl sadece resim eğitimi aldım. 

Dolayısıyla resimle ilgili hemen her şeyi çok iyi biliyorum. Ardından 

üniversitede heykel okudum. Ama mesela şu tuvaller yeni geldi. Yine de 

bir heykeltıraşın doğal olarak her zaman bir form ve üç boyut derdi olu-

yor. Kağıt işlerimi bilirsin, katman katman, ben onlara aslında yüzeysel, 

resim olarak başlamıştım sonra heykeltıraş ihtiyacı herhalde, bunlar üç 

boyutlu olsa falan derken yine böyle duvar heykeline doğru gittiler. Şimdi 

tuval aldım ama sarmıyor, yine tuvali kesip biçmeyi düşünüyorum.

İşlerinde yumuşak bir geçiş yok, atlayarak ilerledin süreçte. 
Belli ki bir şey gelmiş, onu yapmaya başlamışsın.

Bunu da seviyorum. 

Aslında bu sana işini ne 

kadar samimi yaptığını 

gösteriyor. Hiçbir şeye 

kapılmıyorsun. Dur, ne 

var etrafta moda olan, 

onun üzerine gideyim, 

onu yapayım diye bir 

şeyin olmuyor. Bazen 

görüyorum çevremde, 

gençlerde özellikle, bazı 

trendleri kovalıyorlar, 

o tüketilince yenisine 

geçiyorlar. Böyle bir daldan dala atlayış onlara bir yol aldırmıyor, aksine 

geri götürüyor onları. Ben söylüyorum onlara, “ısrarcı olun işlerinizde” 

diyorum, belki başta kabul görmeyecek ama bir kimlik oluşturacaksın, 

insanların kabul ettiği de bu kimlik olacak. Her şeyi yapınca o kimliği bir 

ATÖLYE
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BANSKY’DEN 
ANDY 
WARHOL’A...
Fuarda birbirinden ünlü isimlerin işlerini görme fırsatı yakalayacağız. 

İngiltere’nin en köklü galerilerinden Andipa standında Banksy’den Da-

vid Hockney’e, Andy Warhol’dan Pera Müzesi’ndeki sergisiyle de büyük 

ilgi gören Grayson Perry’nin işlerini görme şansı bulacak olan sanat-

severler ayrıca, Fabien Mérelle (Edouard Malingue Gallery), Joan Miró 

(Galerie Paris-Beijing), ArtInternational’ın vazgeçilmez isimlerinden 

Tony Cragg (Galleri Andersson/Sandström) ve güncel sanatın en kışkır-

tıcı sanatçılarından Jan Fabre’nin (Mario Mauroner Contemporary Art) 

eserlerini de izleyebilecekler.

ArtInternational’ın online sanat sitesi artsy.net ile işbirliği bu yıl da sü-

rüyor. Sanatseverler açılıştan önce ArtInternational’ı artsy.net’ten online 

izleyebilirken, sergilenecek sanat eserlerini fuar tarihleri arasında online 

satın alabilecekler.

Geçen yıl ikinci yılı olmasına rağmen yılın en rağbet gören sanat et-

kinliklerinden biri olan ArtInternational’ı 20 binden fazla kişi izlemiş-

ti. 26.500 milyon Euro’luk satışın yapıldığı fuar, 1500’ü aşkın yabancı 

koleksiyoner ve sanat tüccarını İstanbul’da buluşturmuştu. Türkiye, 

Orta Doğu ve ötesine odaklanan, koleksiyonerlere uluslararası çağdaş 

sanata rakipsiz erişim imkânı yaratmayı ve evrensel sanat toplumunu 

birbirine bağlamayı amaçlayan ArtInternational, dünyanın önemli sanat 

fuarlarındaki ortaklıklarıyla tanınan Angus Montgomery ile Türkiye’nin 

önde gelen fuarcılık şirketlerinden Fiera Milano İnterteks’in işbirliğiyle 

yapılıyor.

İstanbul’dan Leyla Tara Suyabatmaz (Rampa 

Galeri) ve Yeşim Turanlı (Pi Artworks), Viya-

na’dan Ursula Krinzinger (Galerie Krinzin-

ger) ve New York’tan Leila Heller (Leila Heller 

Gallery)’den oluşan seçim komitesinin Avrupa, 

Amerika, Ortadoğu ve Asya’yı kapsayan geniş 

bir bölgede yaptıkları değerlendirme sonucu 

ArtInternational kapsamında 83 galeri İstan-

bul’da sanatseverlerle buluşacak. Dünyanın 

en köklü ve seçkin galerilerinden Paul Kasmin 

Gallery, Pearl Lam Galleries, Gallery Lelong, 

Deweer Gallery, Robert Miller Gallery’nin 

bir kez daha heyecan verici işlerle yer alacağı 

fuara, Londra’dan Victoria Miro, Bombay’dan 

Sakshi Gallery, Almatı’dan Aspan Gallery, Hong 

Kong’dan Galerie Du Monde ve New York ile 

Londra’dan Aicon Gallery ise ilk kez katılacak.

GEÇEN 
YIL 20 BİNDEN 
FAZLA 
ZİYARETÇİ 
KATILDI
Fuar Direktörü Dyala Nusseibeh, geçen yıl 20 binden fazla ziyaretçinin 

katılımıyla dikkatleri çeken ArtInternational’ın çok kısa zamanda, yeni 

keşiflerin yapıldığı bir fuar olarak ünlendiğini belirterek şunları söyledi: 

“Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya bölgelerinden galerilerin bu sene 

fuara katılmış olmaları bizi çok memnun etti. İstanbul, sanat dünyasının 

buluşması noktası olmaya devam ediyor ve bu dinamik ortam, fuarda 

sergilenen işlerin kalite ve çeşitliliğine de yansıyor. Bu sene fuarın açılışı, 

14. İstanbul Bienali’ne denk geliyor ve biz İstanbul’un bu hareketli ve 

ARTINTERNATIONAL 
YAKLAŞIRKEN
Uluslararası çağdaş sanat fuarı ArtInternati-

onal, bu yıl üçüncü kez sanatseverlerle bulu-

şuyor. İspanya’dan Çin’e, İtalya’dan Bulgaris-

tan’a, 24 ülkeden 83 galerinin katılacağı fuar,

 4-6 Eylül tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’n-

de gerçekleşecek. Fuarın direktörlüğünü bu yıl 

da Dyala Nusseibeh, sanat yönetmenliğini ise 

Stephane Ackermann’ın üstleniyor.

renkli haftasında, koleksiyoner, küratör, sanat profesyonelleri ve sanat-

severlerden oluşan ziyaretçilerimizle buluşmayı sabırsızlıkla 

bekliyoruz.”

ArtInternational’ın Türkiye ayağında ise İstanbul’un güncel sanat dün-

yasının odak noktası olmayı başarmış 12 galeri yer alıyor. Komitenin, 

uluslararası sergileri ve başarılarını dikkate alarak yaptıkları seçim 

sonucu, ArtSümer, Dirimart, Galerist, Galeri Nev, Galeri Zilberman, Pi 

Artworks, Rampa, Sanatorium ve x-ist gibi geçen yıl da katılmış gale-

rilerin yanı sıra Kuad, Öktem&Aykut and The Empire Project gibi yeni 

galeriler fuardaki yerlerini alacak.

Bu yıl da fuar ziyaretçilerini Haliç Kongre Merkezi’nin terasında karşıla-

yacak olan, fuarın en ilgi gören bölümlerinen olan “By The Waterside”ın 

2015 sanatçıları ise Sariev Contemporary’den (Filibe) Rada Boukova ve 

Stefan Nikolaev, Galeria Carles Taché Projects’ten (Barselona) Javier Pé-

rez, Aspan Gallery’den (Kazakistan) Yerbossyn Meldibekov, Dirimart’tan 

(İstanbul) Ichwan Noor ve Chen Wenling, Pi Artworks’ten (İstanbul) Paul 

Schwer ve Galeri Zilberman’dan (İstanbul) Guido Casaretto ile Walid Siti 

olacak.

GÜNCEL
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Miller’ın sanat kariyeri, Man Ray’den fotoğraf tekniği eğitimi almak üze-

re 1929 yılında 22 yaşındayken Paris’e gitmesiyle başlıyor. Zamanla özel 

bir ilişkiye evrilen bu üç yıllık birliktelik boyunca Ray ve Miller birbir-

lerinden etkilendikleri ve birbirlerine ilham verdikleri işler de üretiyor. 

Hatta bu döneme dair sergide de yer alan -Paris’e gelmeden önce New 

York’ta modellik de yapan Miller’ın poz verdiği- Man Ray imzalı bazı 

nü fotoğrafların bu etkileşimin izlerini taşıdığı, Miller’in sadece mo-

del olarak kalmayıp bu fotoğrafların aynı zamanda eş-yaratıcısı olarak 

da nitelendirilebileceği söyleniyor. Man Ray sayesinde sürrealist sanat 

çevrelerine giren ve sürrealistlerin uyguladığı -vücudun deformasyonu 

ve parçalara bölünmesi, detaylara odaklanma gibi- pek çok yabancılaş-

tırıcı ve -solarizasyon gibi- deneysel tekniği fotoğraflarında kullanan 

Miller, hemen ertesi yıl kendi ticari stüdyosunu kuruyor ve 1932’de Man 

Ray’den ayrılıp New York’a gittiğinde de stüdyosunu devam ettiriyor. İki 

yıllık Amerika macerasından sonra iş adamı olan eşiyle beraber Mısır’a 

yerleşiyor ve kendine Kahire merkezli yeni bir hayat kuruyor. Çölün 

derinliklerine yaptığı sık seyahatler boyunca manzaraları ve mimarî 

yapıları tam da ne oldukları anlaşılmayan bir üslûpla fotoğraflayan 

Miller’ın bu seyahat fotoğraflarında, sürrealist döneminin izleri halen 

hissediliyor. 

1930’ların sonunda İngiltere’ye dönen Miller, 1940’dan itibaren moda 

fotoğrafçısı olarak girdiği Vogue dergisinin İngiltere baskısı için İkinci 

Dünya Savaşı’nın yarattığı yıkımı fotoğraflamaya başlıyor. Hatta 1942’de, 

ABD için Avrupa’da fotoğraf çeken beş kadın savaş fotoğrafçısından biri 

olarak akredite ediliyor ve savaşın sonuna dek ABD kuvvetleriyle birlikte 

Avrupa’nın çeşitli noktalarında ön cephede fotoğraf çekiyor. Zamanla 

foto röportajlarına eşlik eden metinleri de yazmaya başlayan Miller, 

Normandiya çıkarmasını ve Paris’in kurtuluşunu da fotoğrafladıktan 

sonra Almanya’ya geçiyor ve Leipzig Belediye Başkan Yardımcısı ve 

ailesinin intiharını belgeleyen o meşhur fotoğraflarını ve Buchenwald ile 

Dachau toplama kamplarındaki vahşeti dolaysız bir şekilde gösteren şok 

edici fotoğraflarını çekiyor. Hitler’in intihar ettiği 30 Nisan 1945 günü 

ise Hitler’in Münih’teki dairesinde Life fotoğrafçısı David Scherman 

ile birlikte Hitler’in küvetinde birbirlerine poz verdikleri ve bir anlam-

da artık gücün el değiştirdiğini simgeleyen o ünlü kareleri çekiyorlar. 

Savaşın sona ermesinin ardından Viyana’ya geçen ve 53 hava saldırısıyla 

Müze şehir Viyana’da dört gün geçirmek, kendinize vereceğiniz en büyük 

ödüllerden biri de olabilir en büyük cezalardan da. Gustav Klimt ya da 

Egon Schiele gibi sanat tarihinin en meşhur Avusturyalılarının eser-

lerini dünya gözüyle görme sevinci bir yanda, içi seni dışı beni yakan 

saray-müzelerdeki koleksiyonların onda birini bile görememenin hayal 

kırıklığı diğer yanda. Bırakın turistik atraksiyonları, sadece Museumsqu-

artier’deki müzeleri hakkıyla dolaşmak için bile minimum bir haftaya 

ihtiyacınız olduğunu hesaba katarsak, dört günde Viyana’nın altı üstüne 

ne kadar getirilebilir ki? Üstüne üstlük, şehirde bulunduğunuz tarih-

lerde I. Viyana Bienali ve III. Viyana Fotoğraf Kitabı Festivali de vuku 

bulmaktaysa… İşte geçtiğimiz haziran ortasına tarihlenen kısa bir Viyana 

macerasında, kariyerlerini özetleyen sergileriyle karşıma çıkan, fotoğraf 

tarihinin farklı dönemlerinden çok farklı fotografik yaklaşımlara sahip 

üç isme dair izlenimler...

Farklı janrların 
fotoğrafçısı: 
Lee Miller
Dünyanın en büyük ve en önemli baskı (1) koleksiyonlarından birini 

bünyesinde barındıran Albertina, Viyana’nın tam da göbeğinde konuş-

lanan bir müze. 17. yüzyılın ikinci yarısında idari bir hizmet ofisi olarak 

inşa edilen ama zaman içerisinde ikametgâh ve saraya evrilen Albertina, 

8 Mayıs’ta, 450 metrekarelik yeni fotoğraf galerilerini, sadece 16 yıla sı-

kışan bir üretimi bulunmasına rağmen 20. yüzyılın en ilgi çekici sanatçı-

larından biri olan Lee Miller retrospektifiyle açtı. Sürrealist fotoğraftan 

seyahat fotoğrafına, portre fotoğrafından savaş fotoğrafına birbirinden 

çok farklı janrları deneyimleyen Miller’ın pek çoğu kendisi tarafından 

basılmış yaklaşık 100 fotoğrafından oluşan sergi, müzenin fotoğraf 

koleksiyonu direktörü Walter Moser tarafından derlenmiş ve kronolojik 

bir sırayla Miller’in kariyerini sade ama etkileyici bir sunumla özetler 

nitelikte.

KISA 
VİYANA 
MACERASINDAN 
ARDA 
KALANLAR
Avrupa’nın önemli sanat merkezlerinden Viyana’da, yazın en uzun günleri sırasında şehri anlamaya ve şehrin 

barındırdığı sanat hazinelerini koşar adım görmeye çalışırken karşılaşılan üç sergi ve üç sanatçı üzerine...

ROTA

Yazı: Serdar Darendeliler
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toğrafçı çıkagelir. İşte Rinko Kawauchi de, tarif edilmesi ya da sınıflandı-

rılması güç olacak derecede taze ve nadir, basit, şiirsel fotoğraflar yapan 

böyle bir fotoğrafçıdır. Fotoğrafları gündelik şeyleri belgeler ama belgesel 

olarak nitelendirilmeleri güçtür. Genellikle açık tonlarda olmalarına 

rağmen karanlık bir ruh hali barındırırlar. Neredeyse evham vericidirler 

fakat modern yaşamın psikolojik haletiruhiyesine dair nüveleri yakala-

dıkları söylenebilir.” (3) 

Badger’in sözlerinden sonra Kawauchi’nin fotoğraflarını anlatmaya 

çalışmak güç olsa da şansımızı deneyelim… Aynı anda hem tanıdık hem 

de evrensel olmayı başarabilen görsel diliyle Kawauchi, aslında basit ve 

sıradan anları görselleştirmeyi yeğleyen bir fotoğrafçı. Gündelik hayatta 

etrafında olup bitenler arasından çekip çıkardığı küçük jestleri ve tesa-

düfî detayları, incelikli bir renk kullanımı ve mükemmel bir kompozis-

yon anlaşıyla -adeta birer rüya sahnesiymiş gibi- fotoğraflayarak bu basit 

anları cezbettirici bir hale 

sokmayı beceriyor ve izleyi-

ciyi bir anlamda hipnotize 

ediyor. Kawauchi’nin sıra-

dan anları görselleştirmeyi 

yeğlemesinin ve bu etkili 

kompozisyonları yaratması-

nın ardında, dünyaya bü-

tüncül bir anlayışla yaklaş-

ma prensibi, doğa ve insan 

arasındaki güçlü bağa olan 

inancı ve bilinçaltını keşfet-

meye dair bitmeyen merakı 

yatıyor da denebilir. 

Kawauchi’nin Kunst Haus 

Wien’deki sergisi, ‘Aila’ 

(2004), ‘Cui Cui’ (2005), 

‘Illuminance’ (2007-2011) 

ve ‘Ametsuchi’ (2012-2013) 

gibi uzun döneme yayılan 

işlerinin yanı sıra bu sergi 

için özel olarak Avusturya’da 

ürettiği son işi ‘Search for 

the Sun’ı (2015) da kapsıyor. İsmini Türkçe’deki ‘aile’ kelimesinden alan 

‘Aila’, Kawauchi’nin yaşam ve ölüm ikiliğini irdelediği bir seri. Çoğu 

zaman olduğu gibi yine kendi etrafındaki dünyadan ödünç aldığı motifler 

var bu seride de: Annesinin kucağındaki bir yavru köpek, lacivert gök-

yüzüne uzanan pembe kozmos çiçekleri ya da deniz yüzeyinde yansıyan 

bir ışık. Benzer bir şekilde ‘Illuminance’ da, sabun köpüğü, yanan bir 

mum ya da bir ton balığı dilimi gibi yaşamdaki sıradan şeylerin yüceliği-

ne işaret eden motiflerle bezeli bir seri. Kawauchi’nin belki de en kişisel 

işi sayılabilecek ‘Ciu Ciu’ ise 13 yıl boyunca fotoğrafladığı ailesi ve aile 

yaşantısı üzerine bir seri.     

Kunst Haus Wien’in iki (buçuk) katına yayılan sergide, çoğu Japon fo-

toğrafçı gibi Kawauchi’nin de işlerini sunmak için en önemsediği mecra 

olan kitaplarından örnekleri ve kendisiyle yapılmış söyleşilerin video-

larının yer aldığı özel bir bölüm de mevcut. Kawauchi’nin Kunst Haus 

Wien için ürettiği seri den iki fotoğrafın poster baskıları da cabası... 

Ren Hang’ın 
grotesk 
heykelleri
Son durağımız OstLicht Galerie für Fotografie. OstLicht, sanatçı atöl-

yelerine, galerilere ve loftlara dönüştürülmüş eski bir ekmek fabrikası 

kompleksine konuşlanan birkaç fotoğraf galerisinden biri. Galeri, 19 Ha-

ziran’a dek, Çin fotoğrafının parlayan yıldızlarından biri olarak görülen 

Ren Hang’ın Avrupa’daki bugüne kadarki en kapsamlı sergisine ev sa-

hipliği yapıyordu. 1987 doğumlu Hang, 

hem fotoğrafçı hem şair. Genç yaşına 

rağmen bugüne dek çoğu tükenmiş pek 

çok fotoğraf kitabı yayımlamış. 

Hang, çoğunlukla arkadaşı olan genç 

erkek ve kadınları fotoğraflıyor. Çıplak, 

eğri büğrü pozlar ve alışılmadık düzen-

lemeler içerisinde. Bazen tek başlarına 

bazen de ikili, üçlü, hatta daha kala-

balık gruplar halinde. Çoğu zaman 

monokrom arka planlar önünde kimi 

zaman da doğanın ortasında ya da bir 

gökdelenin çatısında. Çiçekler, yılan-

lar, kuşlar, kediler eşliğinde… 

Hang’in fotoğraflarındaki çıplak be-

denler adeta birer grotesk heykelmiş-

çesine şekilden şekle girerken cinsiyet-

lerini kaybediyor hatta soyutlaşıyorlar. 

Tüm çıplaklıklarına rağmen, bugüne 

dek bize sunulmasını kanıksadığımız 

anlamda ‘seksi’ bedenler değil bun-

lar. Dolayısıyla seksi fotoğraflar da… 

“Fotoğraflarımı çekmeden önce herhangi bir plan yapmıyorum. İlham 

genelde makinemi elime aldığımda ve modellerime baktığımda geliyor. 

O anda aklıma bir şey düşüyor, önümde bir şeyler gerçekleşiyor ve onları 

fotoğraflıyorum. Fotoğraf çekerken bir sahnenin seksi olup olmamasını 

da çok önemsemiyorum.” (4)

Tüm provokatif çağrışımlarına rağmen gördüklerimiz, Hang’in de sık 

sık söylediği gibi sadece kamera karşısındaki bir takım bedenler ve 

uzuvlardan ibaret belki de. Altı çizilmek istenen herhangi bir mesaj ya da 

özel bir gönderme yok. Hang’in dünyasında çıplaklık ve doğa iç içe geçip 

bütünleşiyor ve var olan tek gerçek de bu. Bunlardan istediğimizi alıp 

çıkarmak da biz izleyicilerin hayal gücü ve önyargılarına kalıyor...

harap edilen şehri ve şehri paylaşan işgal güçlerini fotoğraflayan Miller, 

Avusturya’nın faşizmle kurduğu sıkı bağdan rahatsızlık duyduğundan ve 

bu ülkenin Ulusal Sosyalizm’in ilk kurbanı olduğu mitini reddettiğinden 

ötürü, Viyana’nın sakinlerinden ziyade şehir hastanelerindeki -savaşın 

en masum kurbanları olarak nitelendirdiği- hasta çocukları fotoğrafla-

mayı yeğliyor. Albertina’daki sergi, bugüne dek çok fazla yayımlanmayan 

ve sergilenmeyen bu fotoğrafları -Viyana’da çekilmiş olmaları nedeniyle 

de- özellikle ön plana çıkarıyor. Viyana’nın ardından İngiltere’ye dö-

nen Miller, tüm bu savaş süreci boyunca yaşadıklarının neden olduğu 

ve hayatının sonuna dek devam eden ciddi depresyon nedeniyle fotoğ-

raf çekmeyi neredeyse tamamen bırakıyor. 1947’de neredeyse on yıldır 

beraber olduğu sanatçı Roland Penrose ile evlenen, 1950’ler ve 60’larda 

dönemin ünlü isimleri için adeta sanatsal bir Kabe’ye dönen East Sus-

sex’teki evlerinde kendini mutfağa veren ve gurme bir aşçıya dönüşen, 

çok nadir olsa da Vogue dergisi ve eşinin yazdığı Picasso ve Antoni Tàpies 

biyografileri için fotoğraf çeken Miller, 1977’de kanserden öldüğünde tek 

kişisel sergisini 1933 yılında açmış ve hayatı boyunca işlerini daha geniş 

çevrelerle buluşturmaya öncelik vermemiş olan bir fotoğrafçıydı. 

Ölümünün ardından 1980’lerin başında oğlu tarafından kurulan Lee 

Miller Archive’ın (2) çabalarıyla bir anlamda tekrar keşfedilen Miller, 

Albertina’daki gibi sanat kariyerini özetleyen kapsamlı sergilerle ya da 

Sürrealizm gibi belli dönemlerine, savaş gibi uzun süre çalıştığı konulara 

veya Picasso gibi çok fotoğrafladığı kişilere odaklanan spesifik sergilerle 

fotoğraf tarihindeki hak ettiği yeri geç de olsa sağlamlaştırmaya devam 

ediyor. Albertina’daki sergi, 16 Ağustos’a kadar görülebilir.

Rinko Kawauchi 
ve modern 
yaşamın
ruh halleri
Çağdaş Japon fotoğrafının en etkileyici isimlerinden Rinko Kawauchi’nin 

Avrupa’daki ilk kariyer-ortası retrospektifi, Avusturya’nın en avangard 

sanatçılarından Friedensreich Hundertwasser’in en geniş koleksiyonunu 

da bünyesinde barındıran (ve bu nedenle Museum Hundertwasser olarak 

da anılan) Kunst Haus Wien’de sergileniyordu. Hundertwasser, eserle-

rinde ekolojik meseleleri aşağı yukarı Joseph Beuys ile aynı dönemlerde 

ele alan ‘aktivist’ bir sanatçı. 1950’lerde ‘bitkisel’ resimleriyle dikkat 

çeken, daha sonraki yıllarda ise çevre dostu mimarî tasarımlarıyla adın-

dan söz ettiren Hundertwasser’in önemli resimleri, grafik çalışmaları, 

mimarî tasarımlarının maketleri ve ekolojiye adanmış vizyonuna dair 

belgelerinden oluşan daimi sergi, eski bir mobilya fabrikasından müzeye 

dönüştürülen binanın ilk iki katına yayılıyor. 

Gelelim ‘Illuminance’ başlıklı sergisi 20 Mart-5 Temmuz tarihleri arasın-

da müzenin diğer iki katında izlenime sunulan Rinko Kawauchi’ye... 1972 

doğumlu Kawauchi, 2001’de peş peşe yayımladığı üç kitapla -‘Utatane’, 

‘Hanabi’ ve ‘Hanako’- bir anda uluslararası fotoğraf çevrelerinin ilgisini 

üzerine çekmeyi başardı ve çağdaş fotoğrafın en yaratıcı sanatçıların-

dan biri olarak anılmaya başladı. İngiliz fotoğraf eleştirmeni, küratörü 

ve fotoğrafçı Garry Badger, Kawauchi’yi şu sözlerle tanımlıyor: “Tam da 

her şeyin olabilecek tüm şekillerde fotoğraflandığını düşündüğünüz bir 

anda, medyumu yeniden tanımlayacak kadar orijinal işler üreten bir fo-

ROTA
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VAR 
OLAMAYAN 
DÜNYA 42 MASLAK’TAYDI

The Empire Project - Kerimcan Güleryüz küratörlüğün-

de hazırlanan Hollandalı sanatçı Jasper de Beijer’in ‘’The 

World That Never Made It / Var Olamayan Dünya’’ sergisi 

11 Şubat-31 Mart  tarihleri arasında 42 Maslak Art!SPACE’te 

sanatseverlerle buluştu.

Kullandığı disiplinler arası metotlar aracılığıyla izleyicilere 

alışılagelmişin dışında görseller sunan Jasper de Beijer’in 

görselleri, tarihi ve sosyal olaylara ilgisinin mükemmeliyetçi 

tekniğiyle birleşmesinin sonucunda ortaya çıkıyor. Sanatçı 

işlerinde, yeşil ekran, heykel, çizim, fotoğraf gibi pek çok 

yöntemi ustaca kullanarak, bir yandan hayal dünyasının ka-

pılarını açarken öte yandan tarihsel olguların sorgulanması-

nı sağlamayı amaçlıyor. Jasper, Marabunta Serisi ile Meksi-

ka uyuşturucu çetesi liderlerinin gösterişli fakat bir o kadar 

da zalim hayatlarını konu alırken, The Riveted Kingdom’da 

19. yüzyılda başlanan teknolojik gelişimlerin sonuçlarını 

ve o dönemki sosyal anlayışı görselleştiriyor. Udongo’da 

Avrupa Kıtası’ndan uzaklaşarak izleyiciyi Afrika ve onun 

efsanelerinde yolculuğa çıkarırken, The Devil Drives’te ise 

Afrika kıtasına 19. yüzyılda ayak basan kaşiflerin izlenimle-

rinden yola çıkarak görseller oluşturuyor. Son olarak sanatçı 

The Recollector Serisi ile bilgisayar ortamında yarattığı üç 

boyutlu modelleri kendi çektiği fotoğraflarla harmanlayarak 

izleyicinin karşısına çıkıyor.

Müge Somer, Arzu Kunt, Nefise Karatay Day, Duygu Ulaş Arzu - Mehmet Kunt

Nefise Karatay - Yusuf Day

Öykü Eras, Bedri Baykam

Marabunta

Udongo

The Riveted Kingdom
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GAIA 
GALLERY

1. Geçen sezon bizim için oldukça heyecan vericiydi. Açılı-

şımızın yanı sıra, düzenlediğimiz sergiler, ziyaret ettiğimiz 

yurt dışı fuarlar, çeşitli işbirlikleri ve bu sırada tanıştığımız 

kişilerle beraber dolu dolu bir yıl geçirdik. Ayrıca yıl içinde 

galerinin bir bölümünde çok özel bir kitap seçkisini “Gaia 

Bookmark” ismiyle hayata geçirdik. En ilgi çeken sergi ise 

sanıyorum, aynı zamanda galeri açılışımızı da yaptığımız, 

Arda Yalkın “Deep Fried Dreams” sergimiz oldu. Sezonu bi-

tirirken 10 Türk çağdaş sanatçının kağıt işleri üzerine açtığı-

mız “On Paper” sergisi de bizi mutlu edenlerden biriydi. 

2.Geçen sezonun ardından hepimizde “Yaz çabuk geçse de 

eylül başlasa” isteği oluştu. Yine sıkı bir programla giriyoruz 

yeni sezona. Hem kendi sanatçılarımızın kişisel sergilerini 

hem de karma sergileri göreceksiniz Gaia’da. İlk olarak 14 

Ağustos’ta sezona öngösterim niteliğinde sekiz Avustralya-

lı sanatçıyla “Neverwhere” sergisini açıyoruz. Avusturalya 

Konsolosluğu ve Asialink Arts ile işbirliği içinde, Australia 

in Turkey festivali kapsamında yaptığımız bu sergiyle bir 

ısınma turu atıyoruz. Bir diğer işbirliğimiz ise Mark Hachem 

Gallery ile kasım ayında olacak. Onların, bizim de çok be-

ğendiğimiz sanatçılarından birini, galerimizde ağırlayacağız. 

“Gaia Bookmark” kitap seçkimiz sürekli yenileniyor olacak. 

Ve elbette kasım ayında Contemporary Istanbul’dayız.

3. Yeni sezona 17 Eylül akşamı Hande Şekerciler’in kişisel 

sergisiyle başlıyoruz. Ufak bir ipucu vermem gerekirse, Gaia 

Gallery’de daha önce tanışık olmadığınız bir klan sizi 

karşılıyor olacak. 

RÖPORTAJ

GALERİLER 
YENİ SEZONA 

HAZIR!

Yazı: Burcu Ezer

Sanat dünyası eylül ayındaki yoğun sanat programına çoktan hazırlanmaya başladı. 

ARTINTERNATIONAL, İstanbul Bienali ve Contemporary Istanbul öncesinde 

galerilerle geçmiş sezon sergileri, yeni sezon sanat ortamı 

hakkındaki yorumları, gelecek sezona nasıl hazırlandıkları ve 

yeni dönemdeki ilk sergileri üzerine konuştuk.  

SORULAR

1. Geçen sezon sizin için nasıl geçti? En ilgi çeken serginiz hangisiydi?

2. Yeni sezona nasıl hazırlanıyorsunuz?

3. Yeni sezonun ilk sergisi ne olacak?
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C.A.M. 
GALLERY

1.Geçen sezon bizim için oldukça heyecan verici ve yoğun 

bir programla geçti. Contemporary Istanbul’da ve galeri 

sergilerimizde bazı sanatçılarımızın eserlerini galeride ilk 

kez gösteriyor olmanın heyecanını yaşadık. En çok ilgi çeken 

sergimiz nisan ayında açılan, Mahmut Celayir’in “Pekerun 

II” sergisiydi. Merve Denizci de ilk kişisel sergisiyle genç 

sanatçılar arasında dikkat çeken isimlerden oldu. Yeşim 

Şahin’in “İç Monologlar” adlı heykel sergisi de geçen sezon 

oldukça ilgi gören sergilerdendi.

2.Bienal ile eşzamanlı olarak gerçekleştireceğimiz bir grup 

sergisiyle sezona başlıyoruz, daha sonra Serkan Yüksel’in 

C.A.M. Galeri’de gerçekleşecek ilk kişisel sergisi “Uykudan 

Önce” 8 Ekim’de izleyiciyle bulaşacak, Dieter Mammel’in 

“Boys” adlı kişisel sergisi de kasım ayı programımızda yer 

alıyor. Sezonda her zaman amaçladığımız görsel etkisinin 

yanı sıra düşünsel, felsefi boyutuyla da dikkat çekecek eser-

lerin ön planda olduğu sergiler hazırlıyoruz.

3.Yeni sezonun ilk sergisi “Post-Hafıza” adlı karma ser-

gi olacak sergide Selim Süme, Melisa Önel, Ege Kanar, Ata 

Kam, Ceylan Öztürk, Sinan Tuncay, Mahmut Celayir ve 

Merve Ünsal’in işleri yer alacak. Fotoğraf, video, enstalasyon 

ve resim gibi farklı medyumlarla eserlerini üreten birçok 

sanatçıyı buluşturan bu serginin küratörü Sevim Sancaktar. 

Sancaktar sanatçıları “Bireysel veya toplumsal anlamda doğ-

rudan deneyimlenmeyen ama hâlâ bir parçası olunan geçmi-

şi anlamak ya da algılamak, ortak bir hafıza oluşturmakta ne 

kadar etkin olabilir?” sorusu etrafında, kurgulanmış tarih ve 

hafızanın siyaseti arasındaki yelpazede buluşturuyor. 

ALAN 
İstanbul

1.Geçen sezon ALAN İstanbul için hem çok tatmin edici 

geçti hem de sonuç aldığımız projelerin gerçekleştiği bir yıl 

oldu. En çok ilgi çeken sergilerimiz: Ramazan Bayrakoğlu, 

İrfan Önürmen, Halil Vurucuoğlu ve Ardan Özmenoğlu’nun 

katıldıkları “You are Here” ve küratörlüğünü Efe Korkut 

Kurt ile Zeynep Özkanca’nın yaptığı “New Photography” 

sergileri oldu. 

2. Bir yandan yurt dışı sergi ve fuarlarımız için diğer yan-

dan yurt içi çalışmalarımız için sıkı bir hazırlık yapıyoruz. 

Hem kişsel sergiler hem de proje sergileri için tam gaz çalış-

malar devam ediyor. Organizasyonel ve finansal planlamala-

rımızı altı aylık dilimler olarak planlıyoruz. 

3.Kadriye İnal’a ait bir çağdaş heykel sergisi ile açılışı yapa-

cağız. Sanatçının ilk kişisel sergisi olmasına rağmen çok ses 

getireceği düşüncesindeyiz. 
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GALERİST
1.Geçtiğimiz sezonun en önemli gelişmelerinden biri doğu-

munun 105. yılında sanat dünyasının önemli isimlerinden 

Semiha Berksoy’un Galerist temsiliyetine katılmasını taki-

ben Kasım 2014’te ev sahipliğini yaptığımız “Halüsinasyon 

Duvarı’ isimli sergi oldu. Bunun yanı sıra, geçtiğimiz sene 

ilkini gerçekleştirdiğimiz ‘Carte Blanche’ serilerine Nil Yal-

ter’den sonra Şubat 2015’te Güney Afrikalı sanatçı Kendell 

Geers’in seçkisi ile devam ettik. Mayıs 2015’te ise Galerist 

tarafından, Kameleon’un desteğiyle hayata geçirilen Studio 

isimli alternatif sergi ve proje mekanı, deneysel projelerin 

yanısıra dönemsel sanatçı stüdyolarına da ev sahipliği yap-

maktadır.

2.Bienalin açılışını takiben gerçekleşecek ARTINTERNA-

TIONAL ise, uluslarası ve Türkiye’den galerileri ve sanat-

çıları bir araya getiriyor. Galerist bu seneki fuara, Semiha 

Berksoy’un solo standının yanı sıra galeri sanatçılarının 

karma seçkisiyle katılıyor.

3. Galerist, İstanbul Bienali’ne paralel olarak iki farklı 

mekânda eş zamanlı iki kişisel sergiye ev sahipliği yapıyor. 

Bunlardan ilki, post-kavramsal sanatçı Seza Paker’in 1 Ey-

lül-3 Ekim tarihleri arasından Galerist ana mekanında (Te-

pebaşı) izleyiciyle buluşacak olan “Absinthe” sergisi. Çoğulcu 

üslubu ile bilinen Paker, bir zaman tüneli fikri üzerinden 

kurguladığı sergide, zamanın insan algısı üzerinde yarattığı 

deneyimler aracılığıyla kişinin zaman/tarih/mekân/uzam 

karşısında kaldığı anları sorunsallaştırarak, kişinin aslında 

zihninde çoktandır varolan serginin farkındalığına çağrıda 

bulunuyor.

İkincisi ise, 1 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında Galerist’in pro-

je mekânı Galerist Studio’da gerçekleştirilecek Sudanlı sa-

natçı İbrahim El Salahi’nin ‘Arap Baharı Günlükleri’ başlıklı 

kişisel sergisi. Sanatçı, Arap Baharı sürecinde gerçekleşen 

olayları televizyondan takip edip, gördüğü ve hissettiklerini 

çizim defterine aktarıyor. 

GALERİ 
ZILBERMAN
1.Geçtiğimiz sezon bizim için sanatçılarımızla çok yoğun 

ve verimli geçirdiğimiz bir sezon oldu. Gerek galeride ev 

sahipliği yaptığımız sergiler gerek yurt dışında katıldığı-

mız fuarlar ile hem Galeri Zilberman’ın ve sanatçılarımızın 

görünürlüğünü arttırma hem de Türkiye sanat ve sanatçıla-

rını uluslararası alanda tanıtma çalışmalarına devam ettik. 

Şükran Moral’in ‘’Welcome to Turkey’’ isimli proje sergisi ve 

Guido Casaretto’nun ‘’Synesthesia’’ isimli kişisel sergisi en 

çok ilgi ve ziyaretçi çeken sergilerimizdendi.

2. Sezona yerli ve yabancı yedi önemli sanatçının yer alacağı 

‘’Minör Kahramanlıklar’’ isimli karma sergiyle giriş yapaca-

ğız. ARTINTERNATIONAL’da “By The Waterside” bölümün-

de iki sanatçımızın eserleri yer alacak ve fuarda toplam altı 

sanatçımızın eserleri görülebilecek. Ayrıca eylül sonunda bu 

sene dördüncü kez katılacağımız Vienna Contemporary’ye 

de altı sanatçımızla gidiyoruz. Bunların yanı sıra Şükran 

Moral’in ekim ayında Bergen Kunst Museum’da kariyerinin 

en büyük kişisel sergisi yer alacak. Yine ekim ayında Azade 

Köker kişisel sergisi ile Elgiz Müzesi’nde olacak.  

3.Galeri Zilberman’ın yeni sezondaki ilk sergisi Nat Mul-

ler’in küratörlüğünü yaptığı ve Burçak Bingöl, Extramüca-

dele, Hayv Kahraman, Aisha Khalid, Azade Köker, Femmy 

Otten ile Imran Qureshi’nin eserleri ile yer alacağı ‘’Minör 

Kahramanlıklar’’ (2 Eylül-24 Ekim) isimli karma sergi 

olacak. 
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Pi 
ARTWORKS

1.Geçtiğimiz sezonda, 2013 yılında kurulan Pi Arworks 

Londra’nın, artık çok daha fazla sayıda izleyiciye ulaştığını 

gözlemledik. Giderek Londra sanat ortamının da kalıcı ve 

yerel unsurlarından biri haline gelmeye başlıyoruz. Ayrıca 

buradaki müzeler, sanat kurumları kurumlar ve üniversite-

ler ile bağlantılarımız ve ilişkilerimiz kuvvetleniyor.

Bu sene, galerinin yaz sergilerini Goldsmiths University 

ile işbirliği içerisinde, Curating departmanı öğrencileriyle 

birlikte düzenledik. Hâlâ devam eden yaz programımızın ilk 

ayağı oldukça başarılı geçti. Bununla birlikte, Pi Artworks 

Londra’nın ilk solo sergilerinden olan, bu yılki Yeşim Akde-

niz, Mehmet Ali Uysal ve Paul Schwer sergileri en çok ilgi 

gören sergilerimizdendi.

 

2.Öncelikle, Pi Artworks’ün 17 sene önce açıldığı zaman 

taşıdığımız o taze duyguyu koruyarak hazırlanıyoruz. 

Temsil ettiğimiz sanatçıların yapıtlarını ve sergilerini tüm 

doğallığıyla sunmayı ve onlara olabildiğince fazla görünür-

lük sağlamayı amaçlıyoruz. Yerel sanat ortamının yanı sıra 

uluslararası platformlarda da bir diyalog ortamı yaratmaya 

çalışıyoruz. Bunun için de disiplinli ve eğitimli bir ekip, iki 

sene öncesinden hazırlanmış bir program ve bu uzun soluk-

lu koşuya dayanıklı bir ruh haliyle yol alıyoruz. 

 

3.2005 senesinden beri temsil ettiğimiz Volkan Aslan’ın Pi 

Artworks’teki beşinci kişisel sergisi, 14. İstanbul Bienali ile 

eş zamanlı açılacak. Aslan’ı bir önceki İstanbul Bienali kap-

samında Galata Özel Rum İlköğretim Okulu’nda sergilenen 

neon yerleştirmesinden, Arter’deki “Hatırlamayı Unutma” 

isimli kişisel sergisinden veya işlerinin yer aldığı The Mo-

ving Museum İstanbul ve yine Arter (İkinci Sergi) sergilerin-

den hatırlayabilirsiniz. Volkan Aslan “Mükemmel Bir Gün” 

ismini verdiği son kişisel sergisinde, izleyiciyi biraz şaşırta-

cak. Sanatçı, parça parça anlatılarla ama bütünlük içerisinde 

kurguladığı yerleştirmesinde, neon, alçı, buluntu nesne gibi, 

hiç de yabancı olmadığı malzemeler kullanıyor. Ve kullandığı 

malzemelerin en yalın hallerine dönüyor.

Pg Art 
GALLERY

1.Geçtiğimiz sezon galeri olarak oldukça yoğun bir dönemin 

içindeydik. İkisi karma olmak üzere toplamda 10 sergiye 

ev sahipliği yaptık. Bunlardan en ilgi çekeni, her biri fark-

lı mecralarda üretim yapan Candaş Şişman, Çınar Eslek, 

Devran Mursaloğlu, Günnur Özsoy, Jak Baruh, Kerem Ozan 

Bayraktar ve Yonca Karakaş’ın  katılımıyla önce Tophane’de-

ki mekânımızda ardından 42 Maslak ArtSpace!’te sergilenen 

“Weltschmerz” adlı grup sergisiydi. Galerimizde düzenlenen 

sergilerin yanı sıra, her sene katıldığımız Contemporary 

İstanbul’dan hemen önce, Tophane’de bulunan komşu gale-

rilerimiz Daire ve Mixer ile birlikte “Tom Tom Calling!” adlı 

büyük bir grup sergisi gerçekleştirdik. Birkaç galerinin ortak 

bir projede yer almasını deneyimlemek oldukça keyifliydi. 

2.Önümüzdeki iki sezonun programı şimdiden belirlendi ve 

bu doğrultuda çalışmalara başlandı. Öncelikli olarak eylül-e-

kim aylarında bienale paralel olarak gerçekleşecek sergilerin 

hazırlıkları tamamlandı. Çağdaş Sanat Galerileri Dayanış-

ması olarak, bu sergiler kapsamında bir katalog hazırlıyoruz. 

Bunun yanı sıra fuar, bir grup sergisi ve yeni projeler için 

çalışmalarımız devam ediyor. 

3.Yeni sezonun ilk sergisi, Kerem Ozan Bayraktar’ın 5 Ey-

lül’de açılışını gerçekleştireceğimiz “et cetera” başlıklı solosu 

olacak. Sergide sanatçının son dönemde ürettiği fotoğrafik 

bilgisayar görselleştirmelerinden bir seri ve  “Parçalar” adlı 

video çalışması izlenebilecek. Bu sergi, en genel anlamda 

bütün ve parça ilişkisine odaklanıyor. 10 Ekim-20 Kasım 

tarihleri arasında ise Çınar Eslek’in “Koyaanisqatsi” adlı 

kişisel sergileri galerimizde izleyiciyle buluşacak. Ardından 

Contemporary Istanbul ve Günnur Özsoy, Yonca Karakaş, 

Ayşe Gül Süter, Jak Baruh ve Devran Mursaloğlu ile sezonu 

sonlandıracağız.



77

Art ON
1.Geçen sezon, değişen art ON İstanbul çatısı altında, yeni 

temsil etmeye başladığımız birkaç sanatçının ilk defa sergi-

lerini yaptığımız için heyecanlı ve hareketliydi. Geçen sezon 

itibariyle birlikte yürümeye başladığımız Ulrich Erben, 

Renee Levi, İskender Yediler’in sergileri, Türkiye’de işlerinin 

ilk defa gösterilmesi bakımından da anlamlıydı.

 

2. art ON İstanbul, her sene daha başka bir parkurda ko-

şuyor; hedeflerimiz değişiyor; büyüyor. Buna göre de yeni 

sezon, bizim için hem sergi programı ve fuar katılımları hem 

de sanatçılarımız için yaptığımız projeler ve yayınlara ilişkin 

bereketli ve coşkulu bir sezon olacak.

 

3. Yeni sezonun ilk sergisi, Canan Dağdelen’in kişisel ser-

gisi. Canan, Viyana’daki atölyesinde son derece titiz ve uzun 

bir çalışma süreci geçirdi; sonucunda içeriği ve form zen-

ginliği ile dikkat çekecek bir sergi bekliyor. Bir Mimar Sinan 

yapısı olan Haseki Hürrem Sultan Çifte Hamamı’nın çıkış 

noktası teşkil ettiği sergi, kubbelerin tekrarı, istifi ve ritmi-

nin bir karşılaştırma ve karşıtlama üzerinden 

soyutlanmasıyla kurgulandı.

x-ist
1.Geçen sezon oldukça hareketli geçti. İstanbul dışında 

Türkiye’nin farklı yerlerine çağdaş sanatı götürme amacıyla 

Bursa’da bir karma sergi açtık. Galeri mekânında birbirin-

den etkileyici sergilere ev sahipliği yaptık. Bu yıl Hollanda’da 

Yılın Fotoğrafçısı ödülüne layık görülen Ahmet Polat’ın uzun 

bir aradan sonra Türkiye’de gerçekleştirdiği kişisel sergi-

si “The Other Kemal”; x-ist bünyesinde ilk kez bir yabancı 

sanatçının açtığı kişisel sergi olan, Amerikalı fotoğrafçı Ryan 

Schude’nin “Tableaux Vivant”; teknoloji ve politikayı en ince 

detaylarına kadar inceleyip, kendi geliştirdiği benzersiz bir 

teknikle alternatif gerçeklikler kurgulayan, uluslararası sa-

natçı Ansen’in “Noirland” adlı sergisi ve her sergisinde bizi 

onu yeniden keşfetmeye zorlayan, şaşırtan, yepyeni teknikler 

ve hikayelerle karşımıza çıkan Ekin Saçlıoğlu’nun “Seç-Sak-

la” adlı sergileri bu sezonun unutulmazlarındandı.

2.Yeni sezona öncelikle yeni bir yıllık galeri kataloğu hazır-

lığı yapıyoruz. Ağustos sonuna kadar ise “Bir Endülüs Köpeği 

Üzerine Çeşitlemeler” adlı sergimiz izleyicilere açık olacak. 

Bunun dışında 4 Eylül’de başlayacak ARTINTERNATIONAL 

hazırlıkları sürüyor. Fuara Ali Elmacı, Burçin Başar, Ansen 

ve Serkan Adın’ın eserleri ile katılıyoruz. Ek olarak, galeri-

mize yeni katılan Burcu Perçin’i bir solo stant kapsamında 

heykel, tuval ve kolaj işleriyle tanıtıyoruz. Bir yandan da sa-

natçılarımızın galeri ve ülke dışında gerçekleşecek sergileri 

üzerinde çalışıyoruz. 

3.Sezonu Ceren Oykut’un 8 Eylül’de başlayacak “Tarlada 

Yüzenler” başlıklı kişisel sergisi ile açıyoruz. Ceren Oykut, 

çizimlerinde şehrin ve sakinlerinin anlık kaoslarına, kuş-

bakışı manzaranın içine gömülmüş, yaşama gayretinde 

olanları, savrulanları, sesi duyulamayacak kadar az çıkanları 

üçüncü bir boyut ekleyerek anlatıyor. Sezon başı ayrıca, ço-

cuksu ve naif karakterlerle fantastik kurgular yaratan Erkut 

Terliksiz’in Cermodern’de (Ankara) kişisel sergisi açılacak. 

Osmanlı minyatürü ile Hollywood filmlerini birleştiren, kısa 

sürede internet fenomeni haline gelen sanatçımız Murat 

Palta ise Eylül başı hem Fransa’da, hem de Rusya’da sergi 

açıyor. Palta, Paris’teki ICI’de (Institut des Cultures d’Islam) 

“Kitsch ou pas kitsch” adlı karma serginin yanı sıra St. Pe-

tersburg’daki Savina Gallery’de kişisel sergisi ile yer alıyor. 

Ahmet Polat ise Hollanda ve Belçika’da katılacağı birçok kar-

ma sergiye hazırlanıyor. Bu arada ağustos sonuna kadar Cem 

Dinlenmiş’in eserleri Berlin nGbK’deki “Türkiye’de Direni-

şin Sanatı” adlı karma sergide görülebilir. 
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SANATORIUM
1.Geçen sezon en ilgi çeken sergilerimiz Erol Eskici’nin 

“Nostamania” ve Yağız Özgen’in “Metadata” sergileri oldu.

2.Sezon için ekstra bir hazırlığımız yok, sergiler ve fuarlar-

dan oluşan normal akışımıza yaz aramızdan sonra devam 

edeceğiz.

3.İzmirli iki genç sanatçının iki katta ayrı solo sergileriyle 

sezona başlayacağız. Gizem Akkoyunoğlu’nun “Ve Yolun Her 

Adımı”, Yunus Emre Erdoğan’ın da “Gizliden Sesler” adlı 

sergileri görülebilecek. Bu iki genç sanatçı İzmir’deki I/O 

insiyatifinin iki üyesi. Üretimleri sürekli iletişim halinde 

gerçekleşiyor, birbirlerinden etkilenmenin açık, bireysel 

orjinalliğin kaybolmadığı işlerini sergileyecekler. İşlerin 

teknikleri birbirine yakın, Gizem kağıt üzeri füzen, Yunus da 

kağıt üzeri kurşunkalem ve füzen kullanıyor.

KUAD
GALLERY

1.Galerinin kuruluşundan bu yana sürdürdüğü sergi politi-

kasında 20. yüzyıl sanat akımlarını hatırlatma gibi bir amacı 

var. Bu yıl Dadaism’in 100. yılı anısına düzenlediğimiz “Dada 

Mutfak Bıçağıyla Kes!..” başlıklı sergimiz çok ilgi gördü. 

“Küçük Güzeldir” sergisi de Türkiye sanat ortamının ekono-

mik sıkıntılarına karşı bir öneri olarak düzenlendi. Herkesin 

ulaşabileceği fiyatlarda yapıtlar sergilendi; bu sergimizin 

de beğenildiğini söyleyebiliriz. Her yıl bir veya iki sanatçıya 

özel sergi yapmaya çalışıyoruz. 2015 yılında sanatçımız Çağrı 

Saray’ın işlerini sergilemekten dolayı gurur duyuyoruz.

2.Yeni sezona yoğun çalışmalar ile hazırlanmaya devam edi-

yoruz. Bienal ile paralel etkinlikler kapsamında, Kiev Biena-

li, Gürcistan Kültür ve Eserleri Koruma Bakanlığı ile işbirliği 

ile gerçekleştirmeyi planladığımız, çok ilginç bir sergimiz 

olacak. 

3. Yeni sezonun ilk sergisi “Bir Yokolma Yolu / A Route of 

Evanescence” olacak. Küratörlüğünü Georg Schoellham-

mer’in üstlendiği sergi 1 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında 

ziyaret edilebilecek. Sergide yer alan sanatçılar: Ana Chadu-

neli, Tamar Chabashvili, Uta Bekaia, Ana Zviaginceva, 

Lada Nakonechna.
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RAMPA
1.Geçtiğimiz sezon bizler ve sanatçılarımız açısından yoğun 

bir sezon oldu. Hem ana mekânımızdaki sergi programları-

mız hem de uluslararası katıldığımız fuarlar, istediğimiz ve 

hedeflediğimiz şekilde sonuçlandı. Frieze Newyork / Lon-

don’da en iyi standlar içerisinde ilk beşte yer aldık. Galeri 

tempomuzun yanı sıra temsil ettiğimiz sanatçıların yer 

aldığı bienaller ve müze sergileri bizleri oldukça heyecanlı ve 

zinde tutmaya sebep oldu. Geçtiğimiz sezon New York Frie-

ze’de tek sanatçı olarak çalışmalarını sunduğumuz Canan’ın 

“Bahname” serisi fuarda çok ilgi gördü. Ana mekanımızda 

ise “Burnumuzun ucunda duran gizli bir dünya” isimli Lara 

Fresko ve galeri direktörümüz Esra Sarıgedik’in küratörlü-

ğünü yaptığı grup sergimize olan yoğun ilgi bizi çok 

mutlu etti.

2.Hüseyin Bahri Alptekin’in “Demokratik Lüks” başlıklı 

sergisiyle İstanbul Bienali ile eş zamanlı olarak sezona başlı-

yoruz. “Demokratik Lüks” 14 Kasım’a kadar galerimizin ana 

mekânın da izlenebilir olacak. Bu ARTINTERNATIONAL, 

Frieze London ve Contemporary Istanbul fuarlarında yer 

alıyor olacağız. Kasım ayı sonu ile beraber galerimizin yeni 

mekâna taşınma serüveni başlıyor olacak...

3.Hüseyin Bahri Alptekin’in “Demokratik Lüks” başlıklı 

sergisi uzun süredir paylaşmak için beklediğimiz, sanatçının 

varisleriyle, Alptekin’in hayattayken işbirliği yapmış olduğu 

sanatçılarla, sanat profesyonelleriyle birlikte planladığımız 

galerimizde gerçekleşecek ilk kişisel sergisidir. 

MIXER
1.Sezon bizim için oldukça hareketli geçti. 12 adet sergi-

ye yer verdik mekânımızda. Mayıs ayında Karaköy’de yeni 

fakat geçici bir sergi mekânımız oldu. Yaz aylarında da orada 

Mixer’de sezon içerisinde gerçekleşen sergilerden işlere yer 

verdik. En ilgi çeken sergimiz sezonun açılışını yaptığımız 

“The Built Environment” sergisiydi. Amerika’da Lower East 

Side’da sanatlarını üreten dokuz sanatçıya yer verdiğimiz 

serginin küratörlüğünü Kathleen Madden yaptı. 

2.Yeni sezon öncesi geçtiğimiz mayıs ayından eylül sonuna 

kadar kullacağımız Mixer Yazlık ile Karaköy’e Mixer’in dina-

mik ruhunu yansıttık. Mixer’de geçtiğimiz sezon içerisinde 

çalışmalarını Açık Depo’da gösterdiğimiz sanatçıların kişisel 

sergilerini gerçekleştireceğiz. İki fuar arasındaki yoğunluğa 

İstanbul Bienali’nin de eklenmesi ile birlikte  İstanbul’da ola-

cak sanat izleyicisini yapacağımız sergilerin yanında söyleşi 

ve sergi turları ile dolu dolu Mixer’de zaman geçirmelerini 

planlıyoruz. Ayrıca kasım ayında gerçekleşecek Contempo-

rary İstanbul’un yanında yurt dışında katılmayı planladığı-

mız fuarlar için hazırlıklar yapıyoruz. 

3.Mixer’in Tophane’deki ana mekânında sezona Exhibist 

dergisinin editörü Anna Zizlsperger’in Exhibist dergisinin 

son iki yıl boyunca ön plana çıkardığı sanatçılardan oluşacak 

“(re)presenting exhibist: two years adlı” sergi ile başlayaca-

ğız. Ayrıca Mixer’in Karaköy’deki yazlık mekânında  Cİ’15 

fuar alanımızda yer alacak sanatçılardan oluşan bir seçki ile 

yazı bitireceğiz. Önümüzdeki dönem içerisinde de dış 

mekân projeleri yapmayı planlıyoruz.  
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GÜNCEL

İSTANBUL 
BİENAL ROTANIZI 
ŞİMDİDEN 
HAZIRLAYIN!
14. İstanbul Bienali’nin tamamını görmek istiyorsanız, en az üç gününüzü ayırmanız gerekiyor. 

Tabii bunun için planlı programlı olmak şart! Bu yıl bienalde, İstanbul Modern, ARTER, Özel İtalyan 

Lisesi ve Galata Özel Rum İlköğretim Okulu gibi mekânlar karma sergiye ev sahipliği yaparken, diğer 

tüm mekânlarda tek sanatçı ya da sanatçı topluluklarının işleri görülebilecek.

Galata,Tophane,
Beyoğlu Bölgesindeki 
Mekânları Keşfedin
Bienal gezisine, Bankalar Caddesi üzerinde, 19. yüzyılda Osmanlı Ban-

kası’nın merkez binası olarak Fransız asıllı Levanten mimar Alexandre 

Vallauri tarafından tasarlanan ve 2011 yılında restore edilerek yeniden 

açılan SALT Galata ile İstanbul doğumlu İtalyan mimar Antoine Tedeschi 

tarafından 1863 yılında Neo-Rönesans stilinde inşa edilen tarihi Sümer-

bank binası ve yakın zamanda yeniden açılan Vault Karaköy The House 

Hotel’den başlayabilirsiniz.

Buradan deniz seviyesine doğru giden yolun sol tarafında yer alan, 1913 

yılında Vasileios Kouremenos tarafından inşa edilen ve şu anda Sabancı 

Üniversitesi’ne ait olan Minerva Han içindeki Kasa Galeri’ye geçmek 

mümkün. Hazır buradayken, Kemeraltı Caddesi’nden devam eden rota-

da ise neo-klasik mimariye sahip Galata Özel Rum İlköğretim Okulu’nu 

da ziyaret etmeden geçmeyin.

Bu rotadaki bir sonraki mekân, Tophane Meydanı’nın 1957-58 yılların-

daki düzenlenmesi sırasında ambar olarak, ünlü mimar Sedad Hakkı 

Eldem yönetiminde inşa edilen, 2003 yılında Türkiye’nin ilk modern 

ve çağdaş sanat müzesine dönüştürülen ve 11 Aralık 2004 yılında açılan 

İstanbul Modern olacak. İstanbul Modern, bienal kapsamında karma 

serginin yanı sıra tarihi konumlandırmalara da ev sahipliği yapacak.

1950’li yıllara kadar tütün deposu olarak kullanılan ve şu anda kâr amacı 

gütmeyen bir sergi alanı olarak faaliyet gösteren DEPO da bienale ev 

sahipliği yapacak. Tophane bölgesindeki Boğazkesen Caddesi üzerin-

de yer alan bir otopark ve bir dükkân da bienal mekânları arasında. 

1894’teki İstanbul depreminden üç yıl sonra, 1897’de inşa edilen Brukner 

Apartmanı, yazar Orhan Pamuk tarafından 1999 yılında satın alındı ve 

Masumiyet Müzesi’ne dönüştürüldü. Masumiyet Müzesi de bienale ev 

sahipliği yapacak.

1861 yılında kurulan ve 1919 yılında Tom Tom Kaptan sokağındaki 

bugünkü yerine taşınan Özel İtalyan Lisesi, bir diğer bienal mekânı. Bu 

mekânın çeşitli katlarında beş sanatçının projesi yer alacak. Aziz Eugène 

konağı olarak bilinen, 1869’da inşa edilmiş Fransız Yetimhanesi ise bie-

nalin ziyarete açık olmayan, üç “hayali” mekânından biri olacak.

Zenovitch ailesi tarafından 1890’larda inşa edilen ve 2010 yılında The 

House Hotel Galatasaray olarak yenilenen otelin bir odası ile yine Gala-

tasaray bölgesindeki Bostanbaşı Sokak’ta yer alan eski bir ev de bienalin 

sergi mekânlarından olacak. 1901 yılında inşa edilen Cezayir binası da 

bir sanatçı projesine ve bienal kapsamındaki kamusal program etkinlik-

lerine ev sahipliği yapacak.

İstiklal Caddesi’nden Tünel Meydanı’na doğru ilerlerken, 1863 yılında 

kurulan İtalyan işçi derneği Società Operaia tarafından yaptırılan ve adı-

nı 19. yüzyılda uzun yıllar İstanbul’da yaşamış Giuseppe Garibaldi’den 

alan Casa Garibaldi binasını göreceksiniz. Restorasyon çalışmaları 

devam eden bu bina da bienalin ziyarete açık olmayan “hayali” mekânla-

rından biri olarak konumlanıyor.

İstiklal Caddesi üzerinde 1910’lu yıllarda mimar Petraki Meymaridis 

Efendi tarafından “Meymaret Han” adıyla inşa edilen ve 2010 yılında 

Vehbi Koç Vakfı tarafından kâr amacı gütmeyen bir sergi alanına dönüş-

türülen ARTER binası, üç sergi katında bienale ev sahipliği yapacak.

19. yüzyıl sonunda inşa edilen ve Anadolu Pasajı olarak da bilinen ayak-

kabı dükkânı FLO da 4. katında bir sanatçının çalışmasını ağırlayacak.

Orijinali 1893 yılında mimar Achille Manoussos tarafından tasarlanan 

Bristol Oteli binasının 2005’te cephesi korunarak renove edilmesiyle 

inşa edilen Pera Müzesi de üçüncü katıyla bienal mekânları arasında yer 

alıyor. Bu bölgedeki son sergi mekânı ise, Kamondo ailesi tarafından 

19. yüzyılda inşa ettirilen ve 2007 yılında restore edilerek 2012’den beri 

hizmet veren ADAHAN Otel’in bir odası ile otelin altında bulunan Sarnıç 

olacak.

Kabataş, Kadıköy, 
Büyükada Rotası
Kadıköy ve Büyükada’da da farklı mekânlar 14. İstanbul Bienali projele-

rine ev sahipliği yapacak. Kadıköy Yeldeğirmeni’nde yer alan bir sanatçı 

atölyesi de mekânlardan biri olacak.
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Büyükada’da, 1997 yılından bugüne kadar toplu taşıma aracı olarak 

hizmet veren Kaptan Paşa Deniz Otobüsü, bienal süresince iskelede ka-

larak sergi mekânlarından biri olacak. Büyükada Halk Kütüphanesi ise 

bienal konuklarını karşılayacak mekânlar arasında. Art Nouveau tarzın-

dan esinlenerek 1908-1911 tarihlerinde Kaludi Laskaris tarafından inşa 

edilen Splendid Palas Oteli’nin beş odası ve avlusu, bienal projelerini ve 

kamusal program etkinliklerini ağırlayacak.

19. yüzyılda inşa edilen, 1961 yılına kadar özel konut olarak kullanıldık-

tan sonra Balıklı Rum Hastanesi Vakfı tarafından satın alınarak 2010 

yılına kadar pansiyon olarak hizmet veren Rizzo Palas, 19. yüzyılın 

ikinci yarısındaki inşasının ardından İtalyan mimar Raimondo D’A-

ronco tarafından 1894 depreminden sonra restore edilen Mizzi Köşkü, 

Büyükada’da yer alan sergi mekânlarından. Adadaki diğer mekânlar ise, 

1907-1908 yıllarında Ermeni bir tüccarın kızları için inşa ettiği, Troç-

ki’nin sürgünde olduğu dönemde kısa bir süre yaşadığı tahmin edilen 

ve son zamanlarda Türkiye’de dizi çekimleri için kullanılan Çankaya 57 

ile Yanaros Köşkü, diğer adıyla Troçki Evi. Troçki’nin 1932-1933 yılları 

arasında yaşadığı Troçki Evi, 1850’li yıllarda Nikola Demades tarafından 

inşa edildi.

Şişli’den Tarihi 
Yarımada ve 
Rumelifeneri’ne 
14. İstanbul Bienali’nin Şişli bölgesinde iki sergi mekânı olacak: 1903-

2004 yılları arasında Anarad Hığutyun Okulu olarak hizmet verdikten 

sonra yeniden inşa edilerek 2015 yılında açılan Hrant Dink Vakfı ve 

Agos’un yeni binası ile Hrant Dink’in Ocak 2007’de önünde öldürüldüğü, 

Pangaltı’daki vakfın ve gazetenin eski merkezi Hrant Dink Vakfı ve Agos 

- Parrhesia Alanı.

Bienal şehrin tarihi yarım adasına kadar uzanacak. İstanbul’un fethin-

den 24 yıl sonra, 1477’de Fatih Sultan 

Mehmet döneminde inşa edilen en eski 

yapılardan biri olan Küçük Mustafa Paşa 

Hamamı da sergi mekânlardan biri ola-

cak. 1990’lı yıllara kadar hamam olarak 

kullanılan bu yapı 1900 m2’lik bir alana 

sahip. Sultanahmet ile Bizans duvarları 

arasında kalan, Haliç’e kısa bir yürüme 

mesafesinde bulunan hamamın iki ayrı 

girişinde iki sanatçının işleri bulunacak.

Bienalin son iki mekânı da Kuzey Mar-

mara’da yer alıyor. Rumelifeneri’nde, 

üçüncü köprü inşaatının da yakından 

görülebildiği deniz feneri bir sanatçının 

projesine ev sahipliği yapacak. Soğuk 

savaş döneminden kalan paslanmış bir 

radarın bulunduğu Boğazın Anadolu 

yakasındaki Riva Kumsalı da bienalin zi-

yarete açık olmayan mekânları arasında 

yer alacak.

Bienalin Geçici Mekânı 
Kastellorizo (Meis)  
Son olarak, bienalin geçici mekânlarından biri de Türkiye kıyılarından 

iki kilometre uzaklıkta olan Yunanistan adası Kastellorizo (Meis). Adada 

7-13 Eylül 2015 tarihleri arasında Fiorucci Art Trust işbirliğiyle bir proje 

gerçekleştirilecek.

GÜNCEL

SİZİ BEKLİYOR!
42 SHOPS & ART 
Proje mimarlığını Chapman Taylor Spain’in üstlendiği 42 Maslak, 

her alanda olduğu gibi 42 Shops & Art’ta da yaşam kalitesini ve keyfini 

artıran ayrıntılar sunuyor. 42 Maslak’a ilham veren kavramlar ABD+ 

takımı ve iç mimar Abdullah Burnaz’ın yeni nesil, kaliteli, şık ve nefes 

aldırmayı amaçlayan mekan anlayışıyla 42 Shops & Art’ta hayat 

buluyor.

Farklı konseptlerde, her damak tadına hitap eden gurme lezzetler 

sunan lokantaları, barları, sanat galerileri ve 750 kişilik Performans 

Merkezi ile fark yaratacak 42 Shops & Art’ın gastronomi danışmanlı-

ğını Solid Consulting Group’dan Tolga Atalay üstlenirken, perakende 

alanlarının yönetim ve kiralama hizmetini Ak Yön Yönetim ve Bakım 

Hizmetleri A.Ş. sağlıyor.

Hobiyle sanatın, sporla yeme içme keyfinin buluştuğu 

42 Shops &Art’ta kiralamalar başladı! 

Siz de vakit kaybetmeden 0212 393 01 00 no’lu numarayı arayın, 

42 Shops & Art’ta yerinizi alın.

Performans Merkezi

42 Shops & Art

42 Shops & Art



87

Weltschmerz, 
Dünya Kederi… 
Weltschmerz*, dünyanın sosyal ve fiziksel acımasızlığı kar-

şısında bireyin hissettiği sıkıntı, yabancılaşma, depresyon ve 

acıya dair bir kavram. Dünyanın idealleştirilmesi ve bu ideal 

karşısında hissedilen duygusal dalgalanma, Romantik Dö-

nem’de kişiliklenen bir olgu. Sergi, dönemin bu bakış açısıy-

la, günümüz sanatçısının gerçeklik algısı arasındaki bir tür 

benzerliği vurguluyor. 

Bugünün sanatının gerçeklik kavramını sürekli sarsıntıya 

uğratacak anlatım biçimleri ve üretim teknikleri seçmesi ile 

algılanan dünyanın reddedilmesi ya da değişime uğratılmak 

istenmesi arasında gözle görünür bir ilişki bulunuyor. Gerek 

küresel gerekse yerel ölçekte yaşanan sosyal değişimler, 

bireyde sürekli bir kaygı haline, donuklaşmaya ve mekanik-

leşmeye sebebiyet verirken, aynı zamanda gerçekliğin redde-

dilmesine de yol açıyor. Sanatın bu reddedişte, kimi zaman 

şizofrenik denebilecek düzeyde çarpıklıklardan oluşan bir 

algıya başvurduğu, kimi zaman ise sert ve katı bir biçimde 

eleştirel bir mekanizma oluşturmayı amaçladığı görülüyor. 

Sanat dünyasının nabzını tutan 42 Maslak, “Weltsch-

merz” grup sergisinin açılışında sanat ve cemiyet dünyasın-

dan ünlü isimlerin katılımı ile gerçekleşti.

Bünyesine katılan yeni sanatçı ve işlerle 42 Maslak Art!SPA-

CE’te yeniden kurgulanan grup sergisinde, Candaş Şişman, 

Çınar Eslek, Devran Mursaloğlu, Günnur Özsoy, Jak Baruh, 

Kerem Ozan Bayraktar ve Yonca Karakaş’ın çalışmaları yer 

aldı. Küratörlüğünü Pırıl Güleşçi Arıkonmaz’ın üstlendiği 

sergiye ismini veren “Weltschmerz”, dünyanın hem sosyal 

hem de fiziksel acımasızlığı karşısında bireyin hissettiği 

depresyon, yabancılaşma, sıkıntı ve acıyı anlatan bir kavram 

olarak algılanıyor. 

21 Nisan-3 Haziran tarihleri arasında 42 Maslak Art!SPA-

CE’te sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan serginin ka-

panış kokteylinde, Aliye Simavi, Bedri & Sibel Baykam, Aslı 

Küseyrioğlu, Dilek Hanif, Fatih & Hande Altaylı ve Suzan 

Toplusoy gibi cemiyet ve sanat dünyasının önemli isimleri 

katıldı. Keyifli saatler geçiren kapanış kokteylinde davetliler, 

gecenin ilerleyen saatlerinde, açılışı 11 Mayıs’ta yapılan 

42 Lounge alanında eğlenmeye devam etti..

YENİDEN KURGULANDI 
“WELTSCHMERZ”42 MASLAK’TA 

Canan Eren Arditi, Pırıl Güleşçi Arıkonmaz

Fatih Altaylı, Pırıl Güleşçi Arıkonmaz, Hande Altaylı

Erim Arkman, Aydın Yazıcı, Dolunay Obruk

Dilek Hanif, Suzan Toplusoy

Yonca Karakaş - Purgatorio

Candaş Şişman - Kontrpye

Devran Mursaloğlu
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SİZİ BEKLİYOR

SANATLA 
ÇEVRELENDİĞİNİZ BİR 
DÜNYA 42 MASLAK’TA
Günlük yaşamın her anını sanatla çevreleyen 

ve sanatın hayattan aldığı ilhamla yaşamı 

zenginleştirmesini ifade eden “Artful Living” 

konseptiyle hayata geçen 42 Maslak, sana-

tı hayatın her alanında yaşatmaya devam 

ediyor. Her köşesi sanat kokan 42 Maslak’ta 

dönem dönem sergilenen birbirinden güzel 

sanat eserleri görmek mümkün.

Rezidansların kullanımı için özel olarak 

yapılan 42 Lounge alanında kahvenizi içip, 

sevdiklerinizle sohbet ederken Jasper de Be-

ijer’in Marabunta ve The Riveted Kingdom 

serilerinden tablolarını ve Günnur Özsoy’un 

heykellerini keyifle izleyebilirsiniz.

Sabahları ofisinize girerken Multi-Ofis 

girişinde Kemal Tufan’ın “Glass Pen’ine” 

Burhan Kum’un “Underneath” adlı eserleri-

ne günaydın deyip ilham almak; yorgun bir 

günün sonunda eve girerken rezidans lobi-

sinde Burhan Kum’un “Separalist Activity” 

eserine iyi akşamlar demek, 42 Maslak’ın 

sanatı hayatın odak noktasında tutan anlayı-

şıyla mümkün.

Multi-Office Lobby 42 Residence Lounge

Multi-Office

42 Residence Lounge 42 Residence Lounge
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Artfulliving.com.tr Edebiyat Söyleşileri

SANATIN HER DALI42 MASLAK’TA!

ARCHI-WALK’A 
KAPILARINI AÇTI

Yaşam ve sanatın iç içe olduğu 42 Maslak, sanata 

olan yaklaşımını edebiyat söyleşileriyle sürdü-

rüyor. Artfulliving.com.tr tarafından 42 Maslak 

Art!SPACE’de gerçekleştirilen Edebiyat Söyleşile-

ri edebiyatseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. 

Bugüne dek Türk edebiyatının güçlü isimle-

ri Kürşat Başar, Yekta Kopan, Ahmet Ümit, 

Tuna Kiremitçi, Ayfer Tunç, Ece Temelkuran 

ile gerçekleştirilen söyleşiler, edebiyat severler-

den tam not aldı. Şair, gazeteci ve yazar Haydar 

Ergülen’in yönettiği söyleşiler, Artfulliving.com.

tr web sitesi ve sosyal medya hesaplarından da 

yayınlanarak, izleyicileriyle buluştu. 

İstanbul 2. Tasarım Bienali kapsamında yerli ve yabancı yaklaşık 25 

kişilik mimari grup tarafından  gerçekleştirilen “Maslak: Çeperde Arc-

hi-Walk” yürüyüşüne 42 Maslak da katılım gösterdi. 

Galata Özel Rum İlköğretim Okulu’ndan başlayan yürüyüş, 25 kişi-

lik grubun “42 Maslak Satış Ofisi Art!SPACE”e gelmesiyle devam etti. 

Etkinliğe katılanlara 42 Maslak’ın tüm mimarı detayları gezdirilerek 

anlatıldı ve A kule yanından Ahi Evran Caddesi’ne çıkılarak yürüyüşe son 

verildi. 

İstanbul’un her iki yakasında belirlenen 12 farklı bölgeyi kapsayan 

“Maslak: Çeperde Archi-Walk Tasarım Bienali Yürüyüşleri”, İstan-

bul’un bugünkü kentselliği, son 100 yılın planlı ve plansız inşaatı üzerin-

de katmanlanan sermaye odaklı fırsatçı gayrimenkullerin distopik bir 

karışımı olarak algılanıyor. “Dérive” yoluyla gerçekleştirilen bu psikog-

rafik yürüyüş, tasarımcı Ali Bakova ve mimari teorisyen/eleştirmen 

Gökhan Karakuş tarafından gerçekleştirildi. 

42 MASLAK 
 Kürşat Başar

Ahmet Ümit

Ece Temelkuran

ÇEPERDE 
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Doludizgin 
Sanat…
Sanatı yaşamın her alanında bulundurmayı amaçlayan 

42 Maslak, 42 Maslak Art!SPACE ve Ofis Sokağı’nda gerçek-

leştirdiği özel sergiler, edebiyat söyleşileri, sanat buluşmaları 

ve seçkin projeleriyle kat maliklerine kültür ve sanatla iç içe 

bir yaşam tarzını sunmaya devam ediyor. Uzun sözün kısası 

42 Maslak’ı yakından takip etmeye devam edelim! 

42 MASLAK’TA 
HAYAT BAŞLADI

Sanatla 
çevrelendiğiniz 
yeni bir hayat 
42 Maslak’ta
Türkiye’nin en sıra dışı karma yaşam merkezi 42 Maslak’ta 

hayat çoktan başladı. Taşınmaya başlayan kat malikleri ve 

ofis çalışanları kültür ve sanatın konforla harmanlandığı 

ayrıcalıklı bir hayata ilk adımlarını attı. 

42 Maslak, gece ile gündüzün dinmeyen ritmini, Maslak’ın 

bitmeyen enerjisini bizlere müjdeliyor. Doludizgin bir haya-

tın heyecanı 42 Maslak sakinlerini çoktan sardı! Üstelik dev 

metropolün kalbinde yer alan bu hayat, 42 Maslak’taki 

42 Residence Lounge, 42 Fitness, Pool & Spa alanlarının 

açılışı ile taçlanmış oldu.   

42 Fitness

42 Residence Lounge42 Residence 1+1

42 Residence Lounge

42 Pool, 25. katta.
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kalıcı eserler yapmasını rica etmiş. Müzede Velasco, Tonelli, 

Plessi, Costantini, Kandinsky, Miro, Dongi Margritte, War-

hol, Mondrian ve Arnaldo Pomodoro gibi birçok sanatçının 

eseri yer almakta. Ayrıca, Cacace otelinde The White Mu-

seum için çalışan sanatçılara özel bir rezidans bulunduruyor. 

Böylece sanatçılar istedikleri zaman gelip sanatlarını icra 

ediyorlar. Bunun yanında, sanatseverler için sanat süitleri 

de bulunmakta. Kandinsky, Mondrian ve Miro’dan esinle-

nerek donatılmış bu suitler tam anlamıyla bir çağdaş sanat 

cümbüşü. Hatta süitlerinizi istediğiniz sanatçıya göre seçme 

şansınız da var. Magritte ve Warhol Suiti bunlardan bazıla-

rı. Sağladığı bunca sanatsal aktivite ve seçenekleri ile Capri 

Palace, sanatseverlerin en gözde mekanlarından biri.

SANAT DOLU 
OTELLER

Yazı:ALEM / Narem Karakoyun

Otel dendiğinde hepimizin aklına yaz, tatil, güneş, kum ve eğlence gelir. Oysa günümüzde oteller bu saydığı-

mız öğeler ile yetinmiyor. Yöneticiler otelleri için bir konsept oluşturmak ve kendilerini rakiplerinden farklı 

kılmak istiyorlar. Bu konsept arayışında gelinen en güzel noktalardan biri ise “Sanat Otelleri”. Hangimiz 

gördüğünüz, dokunduğunuz hatta içinde yüzdüğümüz her şeyin sanat eseri olduğu bir otelde konaklamak 

istemez ki? Birbirinden güzel, dünya çapında ünlü olan sanat otellerini sizler için derledik.

Konuklarına çağdaş sanat alanında 
öncü olan sanatçıların süitlerini 
hazırlayan bir otel, Capri Palace

İtalya’da Anacapri’de, 1960 yılında Solaro dağının eteklerine 

inşa edilen Capri Palace Hotel’in ilk adı aslında Europe Pa-

lace’tı. Daha sonra otelin başına gelen Tonino Cacace büyük 

değişimlere imza atarak Capri Palace’ı bir sanat merkezi 

haline getirdi. Otel geçirdiği büyük restorasyon ile klasik, 

lüks bir Akdeniz sarayı görünümünü kazandı. Taş zeminleri,  

sütunlar, tonoz tavanlar ve hamamlarla eski Roma kültürünü 

hatırlatırken, beyaz ve altın dekora sahip travertenler ve ta-

mamen beyaz odaklı seçilen modern mobilyalar yapıya sade 

bir zarafet katıyor. Büyük bir sanat tutkunu olan ve sanatın 

herkese ulaşmasını amaçlayan Cacace, birçok sanat galeri-

sini gezmiş ve otelini de bir sanat merkezi haline getirmek 

amacıyla koleksiyonunu oluşturmuş. Bu koleksiyonu oluş-

turma esnasında otel içinde “The White Museum” adında 

kendi müzesini kurmuş. Ve birçok sanatçıdan bu müze için 

Capri Palace Hotel
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Bodrumda Uluslararası bir “Sanat 
Evi”, Casa Dell’Arte Bodrum

Latince de Sanat Evi anlamına gelen bu otel tam anlamıyla 

de yaşayan bir sanat oteli. Yepyeni bir tatil anlayışını haya-

tımıza uyarlayan Casa Dell’Arte’de, her obje, her tablo, her 

heykel bir sanat eseri. Birbirinden değerli sanat eserlerinin 

bir arada bulunduğu tesiste, Hamit Görele’nin, Fikret Mu-

alla’nın veya Nuri İyem’in tablolarını başucunuzda ya da 

yemek yerken karşınızda bulmanız mümkün. Sanatı hayata 

entegre etmek üzerine kurulan tesiste bir müzede geçire-

ceğinizden çok daha verimli zaman geçirebilirsiniz. Sanat 

sergileri ve hatta sanat departmanlarının bulunduğu Casa 

Dell’Arte, Bodrum’da yerli ve yabancı sanatseverleri bir ara-

ya getirecek bir buluşma noktası. Bu Sanat Otel’inin odala-

rının duvarlarında Hamit Görele, Fikret Mualla, Nuri İyem, 

Mehmet Güleryüz gibi ünlü Türk ressamlarının orijinal 

tabloları sergileniyor. Birçok sanat eserine ev sahipliği yapa-

rak Türk Sanatını da temsil eden Casa Dell’Arte Residence’ın 

işletmesini Farplas Grup’ta Yönetim Kurulu Üyesi olarak 

görevine devam eden Ahu Büyükkuşoğlu Serter üstleniyor. 

The Times tarafından “2010’da gidilebilecek en iyi 100 tatil 

mekanı” arasında gösterilen Casa Dell’Arte, konuklarına 

sanat ile dopdolu bir tatil yapma imkanı sunuyor.

Casa Dell’Arte 
Bodrum

Nişantaşı’nda Türk Çağdaş Sanatının 
Merkezi, St. Regis Hotel İstanbul

St Regis 1904 yılında John Jacob Astor IV tarafından yaratıl-

dığı günden beri, markası; geleneksellik, yenilik ve lüksten 

oluşan bir mirasın temelleri üzerine oturtulan bir otel. Bu 

zengin geçmişten ilham alınarak konukseverlik alanında 

yepyeni bir deneyim yaratan St. Regis’in en göze çarpan 

özelliği otelin her bir yanının bir sanat eserini andırması. 

Mimarisinde ve tasarımında Modern Art Deco etkisi olan 

otel aynı zamanda Demsa adlı bir koleksiyona da ev sahipliği 

yapıyor. Türk Çağdaş Sanatının öncülerine ait olan Demsa, 

dünyanın en önemli koleksiyonları ve uluslararası sergile-

rinde yer almış sanat eserlerini vitrine taşıyor. Otelin birçok 

alanında görülebilen müze eseri kalitesindeki koleksiyon, 

Demsa Koleksiyonundan çağdaş parçalar ve St. Regis İstan-

bul için özel olarak tasarlanmış bazı eserlerin karışımından 

oluşuyor. Atrium’da Fernando Botero, Sam Francis, Devrim 

Erbil, Bedri Baykam, Gülay Semercioğlu gibi Türk ve yaban-

cı sanatçıların başyapıtları yer alırken, Mithat Şen, Bubi, 

Ahmet Güneştekin’in resimleri ve Ebru Döşekçi’nin heykel-

leri misafir odaları ve toplantı odalarının bulunduğu katlara 

çok farklı bir ambians kazandırıyor. Asansör fuayelerinde 

Seyhun Topuz ve Koray Ariş’in heykellerine yer verilirken, 

Atrium’u Seçkin Pirim imzalı bir sanat enstalasyonu kaplı-

yor. Tüm koridorlar, suiteler ve misafir odalarında Mehmet 

Gün, Mithat Şen, Ertuğrul Ateş ve Seydi Murat Koç’a ait 

resimler ve Ebru Döşekçi, Ozan Oganer ve Bubi gibi değerli 

St. Regis Hotel 
İstanbul

heykel sanatçılarının eserler teşhir edilerek cezbedeci bir 

atmosfer oluşturulmuş. Master Chef Wolfgang Puck’ın, çatı 

katında bulunan restoran ve lounge’u Spago ise Andy Warhol, 

Marc Quinn, Kemal Önsoy, Güngör Taner ve Mübin Orhon 

gibi değerli sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapıyor. Otelin 

ana girişinde bulunan Tony Cragg imzalı “Luke” ve St. Regis 

Brasserie’nin girişinde yer alan, Robert Indiana’ya ait ikonik 

Pop sanat heykeli “Love”ın da otele ayrı bir renk kattığı kesin



Sergi ve Fuarların buluşma noktası 
Majestic Hotel Barcelona

Gaudi’nin eserlerini süslediği şehir Barselona’nın merkezin-

de bulunan, yaklaşık 100 yıllık bir tarihi olan Majestic Hotel, 

konuklarına sağladığı lüks ve konforun yanında bir sanat 

oteli olarak biliniyor. Bu ilginin sebebi elbette otel sahipleri-

nin sanatın her türüne olan merak ve alakanın yanı sıra 1996 

ile 1997 yılları arasında otelde gerçekleşen New Art Show. 

Son sanat trendlerini tanıtmak üzere düzenlenen bu sergi 

için dünyanın dört bir yanından 11 binden fazla kişi oteli zi-

yaret etmiş. Günümüze kadar özellikle avantgarde hareketle-

rini tanıtan koleksiyonlarında Tàpies, Saura, Chillida, Guino-

vart, Cobo, Casamada ve Gerardo Rueda gibi birçok sanatçıya 

yer verdiler. Bunun yanı sıra 80’li yıllara damgasını vuran 

Llimes, Lluis Lleó, Miguel Ángel Campano, García Sevilla 

and Plensa gibi sanatçıların eserlerini de koleksiyonlarında 

sergilediler. Son olarak otel Anish Kapoor, Richard Long ve 

Richard Deacon gibi daha genç ve modern sanatçıların da 

galerilerini koleksiyonlarına ekledi. Majestic bütün bu sanat 

eserlerini ve sanatsal etkinliklerini bünyesinde toplayarak 

dünyaca tanınan sanat otellerinden biri haline geldi.

Majestic Hotel 
Barcelona
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