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tstanbul Modern, ~imdiki Zaman Ge<,:mi§ Zaman ba§hkh bir sergiyle, lJlus

lararasl tstanbul Bienal'inin yirmi y!lda iz blrakan sanat eserlerini biraraya 

getirerek, bienal deneyimini anullsatlrken, sanat dLinyasmdaki degi§imi de 

goriinur klhyor. Bu serginin kuraWrlUgiinu, ii<,: Ylldlr tstanbul Modern'in ba§ 

kliratoru olan Roza Martinez ve tstanbul Modern'in Muduru, David Elliott 

ustlenmi§. 

David Elliot, kuratorun kliraWri.i olarak; ge<,:mi§ dokuz bienalin sekiz kura

torunden, kendi duzenledikleri bienallerden, bir tanesi Tlirkiye'den olmak 

uzere, en <,:arplcl, en simgesel ve soylemek istedigini en a<,:lk §ekilde ifade 

eden, u<;; i§ se<;;melerini ve bienaller hakkmdaki du§uncelerini veya kendi 

bienalleri i<,:in yazml§ olduklan katalog metinlerinden uygun bolumleri kul

lanma izni istiyorlar. Sanat<,:l se<,:imi ve sergi katalogu boyle olu§turuluyor ve 

sergi, zaman dizinsel bir duzen i<,:inde ger<,:ekle§tiriliyor. 

tstanbul Modern, Turkiye'nin siyasi, ekonomik ve kulturel geli§imine bagh 

olan tarihini, bu sergiyle, ge<,:mi§e bakmak, ge<,:mi§le yuzle§mek baglamm

da derinle§tiriyor. 

Guniimuz sanatplan, artlk sanat kavramml didiklemekte, disiplinler arasm

da, farkh materyaller ve ifade bi<,:imleri arasmda, tabular arasmda, en Slra

dan nesneler, olaylar, olgular ve durumlar arasmda dola§makta, bunlara 

farkh algllama bi<,:imleriyle bakmaktadlrlar. Yeni bir §ey soylemek, alglYI de-
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gi§tirmekle olas!. Sanatplar da farkh algI lama bi<;;imleri ve ifade bi<;;imleriy

Ie, kendilerinden bildikleri sorunlan,sanatlannm pkl§ noktasl yaparak, izle

yiciyi i<;;inde bulundugumuz <;;agm farkh durumlanyla yuzyuze getiriyorlar. 

Sanatplann bienaller i<;;inde yer almasl, kuratbrlerin olu§turduklan kavram 

<;;er<;;evesinde i§ iirettigini bildigi sanat<;;llan se<;;melerinden ibaret. Bu neden

Ie bienal sanat<;;lsmdan degil, bienaller i<;;in se<;;ilmi§ sanatplardan soz etmek 

gerekir. Tabi kuratorler meslekleri geregi, geni§ bir sanat<;;1 <;;evresini tam

mak, onlann i§lerini bilmek, takibetmekle yukumlU olduklan kadar, yeni 

sanat<;;llar aramak, bulmak ve ke§fetmekle de yiikumlUdurler. istanbul Mo

dern'in muduru David Elliott'a gore, gelecegin kuratbru, sanatpnm kafasm

dakini gorebilen olacaktlr. 

Rienaller, gosteri toplumunun sanat alanmdaki uzantllandlr. Ru nedenle 

bienaller, bir tiir kar§1 gosteridirler. Kuratbrler, kendilerinden bildikleri so

runlarla <;;akl§an 0 giinkli verili dlinyanm sorunlanndan hareketle bienalle

rin kavramsal <;;en;evesini olu§tururlar. Misyonlan da kavramlann saYlslz bi

le§enini a<;;abilecek durumlar yaratmaktlr. Bu nedenle tek tek sanat<;;llann i§

lerinden baglmslz olarak olu§an sergi temasl, bir dunya imgesidir. Bu im

geyi ongoren de kliratbrlerdir. Kuratbrler sadece bir sergi duzenleyici degil, 

bir diinya imgesi yaratanlardlr. Bienaller, gosteri toplumunun sanat alanm

daki uzantlsl oldugu kadar, gorunur klldlklan diinya imgesi ile de birer 

kar§1 gosteridirler. 

Sanatplar ve kliratorler ele§tirelliklerini yitirdik<;;e, popUler klilture yaslan

dlk<;;a bienaller gosteri toplumunun §ovu haline gelerek i§levlerini yitirirler. 

Ge<;;mi§i uzun Yl11ara dayanan bienaller bu tiir tehlikelerle kar§1 kar§lya. Po

plilerle§mek handikapl, bienalleri bl<;;ak Slrt! bir yere ta§lyor. Tlpkl <;;ok sa

tar kimi sanatplann, piyasa tarafmdan yonlendirilir hale geli§i gibi. 

istanbul Rienali, yirmi yllda hedeflerini ger<;;ekle§tirdi. istanbul, "diinya <;;a

pmda bir referans noktasl" haline geldi. Giincel sanatm yeni egilimlerini bir 

araya getirerek, yerel sanat ile bir kar§lla§ma alam ve plastik sanatlar ala

nmda bir ileti§im ortaml saglad!. izleyicilerin sanat alglsmm donu§iimune, 

yeni bir sanat<;;1 ku§agl olu§umuna katklda bulunurken, <;;agda§ sanatm ser

gilenebilecegi yeni mekanlar yaratt!. 

Bugun donup yirmi Yl1 onceki sanat yaymlan incelendiginde, ele§tiri adma 

milliyet<;;i tavlr ve su<;;lamalara, yeni malzeme kullamlmlyorsa 0 <;;agda§ sa

nat eseri degildir gibi degerlendirmelere, ki§isel sata§malara rastlamr. Bu 

gun sanat yazml da giderek seviye kazamyor. Bu da bienalin katkllanndan 

biri. Yirmi Yllhk deneyim zihniyet degi§imini tetikliyor. <;:unku zihniyet de

gi§iminin parametrelerinden biri sanat. Sanat eserini anlamaya <;;ah§mak, 

bienallerle ortaya konan dunya tablosunu gorebilmek, farkhhklan sindire

bilmek, otekini de anlamaya <;;ah§mak demek. 



1987 yllmda, buglinkli adlyla istanbul Bienal'i UluslararaSl istanbul (:agda§ 

Sanat sergileri ile ba§laml§tl. Bu sergilerin sanat ycjnetmeni Beral Mad

ra'yd!. Buglinkli adlyla her iki bienal katalogunun ba§mda Atatlirk'e, Laik 

Cumhuriyete ve (:agda§la§ma projesine atlfta bulunuyordu. 

Seksen dart ylldlr Ataturke;:lillik ve Laik Cumhuriyeti koruyamamak dli§un

cesi ve korkusu, Turkiye'nin gundeminin ba§mda hala yer alabiliyor. Hep 

bir Godot bekleyen ulkemizde, korkular ve tabular yasalarla guvence al

tma almabiliyor. 

tlk iki bienal <;agda§la§amama saiki uzerine oturuyordu. CNie;:in Bienal?) so

rusunu glindeme getirmi§ti. Aydm Gun ikinci bienal katalogunda iKSVnin 

bu giri§imini "karanligl delme eylemi" olarak degerlendirmi§ti. 

Uluslararasl istanbul (:agda§ Sanat Sergileri adlyla ba§layan birinci bienal

de, Aya trini Kilisesi ve Ayasofya Hamaml'nda Geleneksel Yapllarda Sanat 

temaSl kullamhrken, Askeri Mlize'de Ulusal Sanat, Uluslararasl Sanat, Hare

ket Ka§ku'nde ise 1980'lerde Franslz Sanatl ve istanbul Resim Heykel Mu

zesi'nde yer alan istanbul Koleksiyonlannda (:agda§ Tlirk Resmi sergileri 

yaplld!. 0 ylllarda sergi organizasyonu kavraml kullamhyordu. Kaleh ki kli

rator kavraml sergi organizasyonunu ie;:erse de, aslolan serginin kavramsal 

<;ere;:evesinin oh.l§turulmasldlr. Bu nedenle kliratorun kendilik bilinci ve 

dlinya alglsl son derece anemlidir. Dardlincli bienalden itibaren farkh ai

diyet, kimlik ve bakl§lara sahip kliratbrler, dlinyanm farkh imgelerini (mli

muze koyabilmi§lerdir. 

Bugunkil adlyla birinci ve ikinci istanbul Bienali klirataru Beral Madra, bi

rinci bienalden Gecmi§ Zaman $imdiki Zaman Sergisi i<;in Michelangelo Pis

toletto, Arnulf Rainer ve Sarkis'i, ikinci bienalden Ay§e Erkmen, Serhat Ki

raz ve Anne&Patrick Poirier see;:mi§. 

3. istanbul Bienali Vaslf Kortun KuratarlligLinde, eski bir Osmanh Fes Fab

rikaSl olan Feshane Binasmda gere;:ekle§mi§ti. Bu mekanm bienal sonrasm

da Modern Sanat Mlizesine donli§tlirlilme du§li yanda kald!. istanbul'un 

Dilnya Kultlir Ba§kenti olarak kabul edilecegi dli§Lincesi, §ehirde mLize ae;:

rna modasmm yaygmla§masma neden olurken, mlizesiz gee;:en Yillan haYlf

lanmadan ammsamak mlimklin mli? 

1991 Yllmda, Hirinci Karfez Sava§l'nm bc)lgeye yaptlgl etkiler nedeniyle, 

lie;:uncli bienal ikinci bienalden Lie;: yll sonra 1992 Yllmda ger<;ekle§ti. Vaslf 

Kortun, dlinyada soguk sava§m bitmesiyle ortaya e;:lkan dlinya tablosunun 

farkmdahgl ile; dlinyanm politik ve kultLirel degi§imini ifade eden Kliltlirel 

Farkhhgm Uretimi temasml, bienalin kavramsal e;:er<;evesi yaparak, Balkan 

illkeleri Dogu Avrupa ve Rusya'dan se<;tigi gene;: sanate;:!larla, farkh bir bie

nal gere;:ekle§tirmi§ti. 

Vaslf Kortun bir roportajmda 3. istanbul Bienali'nin kavramsal e;:er<;evesini 
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ve dogrultusunu gen;:ekle§tirirken, Paris'te, NewYork'ta ve Krakov'da gor

dugii sergilerden "Orhan Pamuk'un Istanbul'un fiziksel bilins,:altml i§ledigi 

Kara Kitap'mdan ve Metin Kas,:an'm farkhhgl temsil etmeden, is,:erden yaz

dlgl Aglr Roman'dan" etkilendigini belirtir. Bu bienali henuz otuzbe§ ya

§m altmdayken gers,:ekle§tirmi§ olmaSI, sanatp se<;:imine de yansldl. 3. Istan

bul Bienali ile gelecegin ba§anh bir kuratoriine tamk olundu. Vaslf Kor

tun, bienali hazlrlarken, Luchezar Boyadjiev, Anda Rottenberg, Viktor Mi

siano, Bruce Ferguson gibi benzer goru§lere sahip kuratorlerle Balkan 01-

keleri, Dogu Avrupa ve Rusyadan bienale katllacak sanatplann geli§lerini 

kesinle§tirmek i<;:in i§birligi yapml§. 

Vaslf Kortun, ~imdiki Zaman Ge<;:mi§ Zaman Sergisi i<;:in 3. Istanbul Biena

linden Selim Birsel, Hannah Colins ve Nedko Solakov'u se<;:mi§. 

4. Istanbul Bienali'nin kuratbru, Rene Block'tu. 1994 Yllmda yapllmasl ge

reken bienal, ekonomik kriz ve yuksek enflasyon nedeniyle 1995 Yllmda 

ger<;:ekle§ti. Bienalin kavramsal <;:er<;:evesi Orient/ation Paradoksal Bir Dun

yada Sanatm Gorunumu'ydii. Bu bienal Aya lrini Kilisesi, Yerebatan Sarm

Cl gibi tarihi mekanlara geri dondu. Bugun Istanbul Modern'in yer aldlgl an

trepo binasml kullandl. 

Aya Irini Kilisesinde "Chamber music-like", Yerebatan sarmcmda "Solos", 

Antrepoda ise "Grand Orkestra" olarak isimlendirilen sergiler yeraldl. 

Rene Block, Bienalle birlikte Ataturk KUltlir Merkezi Sanat Galerisi'nde Flu

xus Sergisi duzenledi. Rene Block bienalde Paradoksal bir dunyada sanat 

kavramml ileri surerken, sanata farkh algI kavramml getiren Fuluxus' un 

hazlr nesneleriyle bir kar§lla§ma imkam sagladl. 

Kurator bir ilke daha imza atarak, bienale maddi destek saglamak is,:in, sa

tl§ amaClyla, 18 sanats,:mm yeni s,:ah§malarla katllacagl bir bask! portfolyasl 

ger<;:ekle§tirmi§ti. Rene Block'un bask! portfolyasmdaki kriteri; farkh ku§ak

lann ve farkh cografi kokenlerin temsil edilmesi, baskl malzemesiyle tam

§lk olmaktl. Alfredo Jaar, Aydan Murtezaoglu, Ay§e Erkmen, tlya Kabakov, 

Ken Unsworth, Komar&Melanid, Maaria Wirkkala, Lawrence Weiner, Nam 

June Paik, Olaf Metzel, Per Kirkeby, Rebecca Horn, Richard Wentwort, Ro

semarie Trockei, Sarkis, Serge Spitzer, Tatsuo Miyajima portfolyada yer alan 

sanat<;:llar, ~imdiki Zaman Ge<;:mi§ Zaman Sergisi'nde bu i§leriyle yer ahyor

lar. 

Rene Block kendisiyle yapllan bir soyle§ide, bir mucit degil, bir sismograf 

oldugunu belirtir. Bilindigi gibi sismograf, depremleri kaydeden, §iddetini 

ve uzakhgml gosteren bir alettir. Bu benzetme, kiiratorun hassasiyetinin, so

rumluluk bilincinin gostergesi olsa gerek. 

4. Istanbul Bienali kavramsal <;:er<;:evesi ve se<;:tigi sanat<;:llar araclhglyla, do

gu ve batl arasmdaki farkhhk ve benzerliklerden yola pkarak kureselle§me-



nin anlaml iistiine bir yogunla§maydl. Rene Block bir ba§ka soyle§isinde 

de; olu§turdugu kavramsal c;:erc;:eveyle amacmm, iskenderiye, Kudiis ve Bi

zans'm hala yonelinen kiiltLirler olduguna, bat!1! samlan kiiltiirlin kokeni

nin ne kadar dogudan geldigine dikkat <,:ekmekti. 

Rene Block'un, ~imdiki Zaman Gec;:mi§ Zaman Sergisi ic;:in se<,:tigi sanatC;:llar, 

Shirin Neshat, Sarkis ve Portfolyo Sanatplandlr. 

1997 yllmda gerc;:ekle§tirilen 5. istanbul Bienalinin kLiratorLi Rosa Martinez, 

Ya§am, GLizellik, <;:evirilerl Aktanmlar ve Diger Giic;:liikler Ustiine temasml, 

5. Bienalin kavramsal c;:erc;:evesi yapml§t!. 

istanbul'un Tarihi yanmadasl yanmda, Bogazm Asya yakasl, Kadm Eserleri 

Kiitiiphanesi, iki bliyiik tren istasyonu, Taksim Meydanl ve Uluslararasl Ata

tiirk Havaalam da dahil olmak iizere, istanbul'un toplam ondort mekam

m kullanarak, sanat! gLindelik hayata ta§ldl. 

Rosa Martinez bir soyle§isinde; 17. yuzYllda ya§aml§ Dervi§ ismail'in "Go

niiller A<,:an Dellaklar" Kitabl'nda betimledigi gibi istanbul'u, "evrenin bir 

kopyasl" olarak g6rdiigiinli belirtiyor. 

Klirator, sanatla ya§am arasmdaki ili§kiyi ara§t!rmak ve guzelligi kavrama

nm yeni yollannl, istanbul'un Dogu ve Bat! arasmdaki gec;:i§ kaplsl olma ni

teligine ve kLiltiirlerin birbirine c;:evrilip, akabildigi gerc;:egine, odaklanmaya 

<,:al!§tlgml belirtiyordu. 

Rosa Martinez'in kavramsal <,:erc;:evesi, guzellik kavrammm ezeli ve ebedi 01-

masma ragmen anlammm mekan ve zamana, bireysellige, cinsiyete ve fark

I! kLiltiirlere bagl! olarak degi§imini deneyimlemeyi, bugiin gelinen nokta

da giizellik kavrammm yeni anlamlan lizerine dii§iinmeyi ongoriiyordu. 

Roza Martinez'e gore sanat, dunyayl algllamanm ve donii§tiirmenin ye

ni yollanm aramak ve yeniden yorumlamak i<,:in bir ara<,:sa, oteki ile ileti§im 

kurmak ic;:in de bir ara<,:tl. 

Yarat!C1l!k, ya§anml§a dair siire<,:lerin gorsel ya da §iirsel bir ba§ka dile, a§k

la <,:evrildigi, a§kla aktanldlgl oznel bir dildir. Begeniler, kiiltiirel ve tarihsel 

degi§kenlere bagl!dlr ve siirec;: ic;:inde olu§urlar. 

Rosa Martinez'in Simdiki Zaman Gec;:mi§ Zaman Sergisi ic;:in 5. istanbul Bi

enalin'den; Eija-Liisa Ahtila, Halil Altmdere, Pipilotti Rist'i sec;:mi§. 

6. istanbul Bienali, 1999 Yllmda Biiyuk izmit Depreminin ya§andlgl ve ha

yatm her alanmda sarsmtllar yarattlgl bir zamanda gerc;:ekle§ti. Bienalin Kii

ratom Paolo Colombo'ydu. 

KiiratOr bienale; onalt! ya§mdan itibaren §arkl soyleyen, "amanedes" adl ve

rilen uzun hava tarzmda ezgilerin arasma "aman" nidal! ko§uklar koyan mii

zisyen Antonis Diamantidis'in, sahne adl olan Dalgas (Tutku ve Dalga) 

adml vermi§ti. 
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Aman nidalan izmit Depreminden bLitiin TLirkiye'ye yaYlhyordu. Paola Co

lombo !stanbul'da kendi soyda§l Antonis Diamantidis' in uzun havalannda

ki aman nidasmm imgesi ile kauldl yukselen agltlara, feryatlara. 

Kendisi de aynl zamanda bir sanatyl olan kLiratar Paolo Colombo, ideolo

jilerin yok oldugu is;inde ya§adlglmlz yagda, kLireselle§me du§uncesiyle, 

onun kar§lu olan pan,:alanmalar ve dagllmalar, sanatS;lyl imgenin anceligi

ne danmeye yonelttigini soylLiyor. Colombo, imgenin resimsel gelenek dl

§mda, kolayhkla iletilebilen, okunabilen, i<;:erisindeki dU§Linceyi, gorsel bir 

metnin par<;:aSI olarak sunan, on yllm yerle§tirme sanatmda verimli bir ze

min olu§turdugunu du§unLiyor. 

Birey olarak bu verili dLinyada Joseph Brodsky'nin, istanbul uzerine yazdl

gl "... Zamanm bilincinde olmak derinden bireysel bir ya§amchr." sazleri 

Paolo Colombo'yu etkiler. 

Paolo Colombo; ya§aml sLiresince herkes, kendini er ya da ge<;: Robinson 

Crusoe konumunda bulur. Ya§adlgl, deneyimledigi duruma bir yentik atar. 

Bu yentikler hayatlanmlzl cligerlerinden benzersiz kllan "suslerdir". Her 

<;:entik kaklu bir yallllzhgm i§aretidir, sozleriyle ifade ettigi insanm bireysel 

yolculugu, S;izdigi yentikler ve "sLisleme" dLi§Lincesi sergi is;in yapugl ses;im

lerde, kendisinin kllavuzu olur. Duygulann oldugu kadar bireyselligin ala

nmm da yizildigi bir bienal geryekle§tirir. 

Paolo Colombo, Ge<;:mi§ Zaman Gelecek Zaman Sergisi iyin 6. istanbul Bi

enalinden Haluk Akkas;e, Francis Alys, Margherita Manzelli'yi seymi§. 

7. istanbul Bienali, 2001 yllmda, 11 EylLil olaylanndan yok klsa bir sLire son

ra kLiratar Yuko Hasegava tarafmdan geryekle§tirildi. Bienalin kavramsal 

<;:eryevesini, Yuko Hasegava, Egokay - Gelecek Olu§um iyin Egodan Ka<;:l§ 

olarak belirlemi§ti. KLiratbr altmcl bienalin kullandlgl mekanlan da is;eren 

s;ok daha farkh mekanlar ses;ti. 

Yuko Hasegava'ya gore istanbul, Asya ve Avrupa arasmdaki konumuyla 

kaotik bir kLiltLirel yaplya, dogulu ve batdl davralll§ bis;imlerini is;eren bir 

zihniyete sahipti. 

2001 Ylh terarizm, kuresellik kar§lthgl, gas;menlerin ya§adlgl toplumsal ve 

siyasal sorunlar ve karga§a ile kaotik bir dunya imgesi veriyordu. Hasega

va !stanbul'da k~osun klYlsmda, gelecek olu§uma yanelik §iirsel, ele§tirel, 

ve estetik olarak canh bir bienal gers;ekle§tirdi. 

Michael Lin'in Aya irini Kilisesi'nde apsisin onune yerle§tirilen, herkesin 

uzerine uzalllp rahat<;:a ba§ml koyuverdigi, kamuflajh asker kuma§l kaplan

ml§ platform uzerine atdml§ yastlklardan olu§an dLizenleme, bLitun dunya

nm sava§ alanma danLi§ebileceginin ve sava§m herkese bu kadar yakm ola

bileceginin de §iirsel hatlr1atdmaslydl. 



Hasegava, bu ger\=ekliklerden yola \=lkarak kavramsal \=er\=evesini olu§turdu

gu bienalle, "birlikte ya§ama", "kolektif zeka" ve " bedensel bilin\=" gibi ye

ni oneriler getirebildi. Bireysel yaratlClhklann, sanat, teknoloji, ileti§im ara\=

lan, algllama bi\=imleri ve kultiir alanmm bu oneriler dogrultusunda zengin

le§ip geli§ecegini ongordu. 

Yoko Hasegava, batlh kuratbrlerden farkh olarak, "var olan di.i§iinceler ve 

ko§ullara yonelik mudahaleleri yonlendirmenin temeli olarak Dogu Felse

fesini" benimsedigini ifade eder. Her§eye saygl olarak ifade edebilecegimiz 

bu felsefe, dunyaYI anlama, ifade etme ve kendine guvenmemenin de on 

ko§uludur. 

Yoko Hasegava, ~imdiki Zaman, Ge\=mi§ Zaman Sergisi i\=in, 7. istanbul Bi

einalinden Lee Bul, Magnus Wallin, Sislej Xhafa'YI se\=mi§. 

8. istanbul Bienali 2003 yIlmda, ABD ve ingiltere'nin Irak'I i§galinden sekiz 

ay soma ger\=ekle§ti. Kuratbru Dan Cameron, bienalin kavramsal \=er\=evesi

ni ~iirsel Adalet olarak belirlemi§ti. 

Don Cameron, bugun istanbul Modern'nin yer aldlgl Antrepo 4, Ayasofya 

Muzesi, Garanti Platform, Tophane-i Amire Kultur Merkezi, Yerebatan Sar

lllC1'lll bienal mekanlan olarak kullanml§tl. Aynca kamusal alanlar i\=in de 

projeler ger\=ekle§tirildi. 

Don Cameron, ABD hukumetinin 11 Eyllil saldmlanna kar§l feci §ekilde 

saptmlml§ bir yalllt verdiginin bilinciyle; butiin dunyaca §imdi sonu<;:lan 

\=ok daha net gorlilen Irak i§galini onaylamadlgmm, toplumlara dl§andan 

dayatllan mutlak adalet sistemlerinin her zaman ters tepebilecegi ger\=egi

nin farkmdahgl ile §iirsel adalet kavramml olu§turmu§tu. 

Don Cameron bu kavramla, dunyadaki butiin kotiiluklerin donup dola§lp 

kotiiliik yapalll bulacagl, adaletin mutlaka ger\=ekle§ecegini bne surerek, 

pek \=ok romanda orneklenen ilahi adalet kavramma da, inan\=lara da gon

dermede bulunuyordu. 

Dunyanm bugunku ahlaki karma§asma kar§l, bizzat bu karma§anm yeni 

dii§unme bi\=imleri yaratma yetenegini ortaya \=lkaracagl du§uncesiyle, Don 

Cameron bienale, dogduklan iilkelerden ba§ka yerlerde ya§ayan sanat\=llan 

se\=er. Bienale katllan sanatplar ben, cinsel kimlik, milliyet, smlf ve Irk gibi 

esnek olmayan talllmlan tartl§an i§leriyle, yeni du§unme bi\=imleri one sii

rerek kliratbrun kuresel yurtta§hk idealini one \=lkardllar. 

Don Cameron, kulturler arasmda ihtilaflan silecek bir ileti§im modeli olan 

sanatm misyonunu one pkard!. izleyiciyi tek bir bireyin kavraYI§lllln \=ok 

otesine uzanan bir dunya ile kar§lla§tlrarak kendinde kendini aramaya 

yoneltti. 

Don Cameron'nun "Toplumun yeni sllllrlanlll ke§feden ve kuran oncliler-
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den olan sanatp, uzerinde ya§ayan herkes i<;in, hem ger<;ek, hem de meca

zi anlamda ayni yer olabilen dunya hayal etmek i<;in, belki de en iyi umut 

kaynagl. Bu hayal edi§ belki de §iirin son damltllmasl"dlr sozleri onun sa

nat<;mm misyonuna verdigi onem kadar, i<;inde ya§adlglmlz kaotik dunya

ya §iirin zamanmdan bakabilen duyarhlgmm da gostergesi oldu. 

Don Cameron'un, ~imdiki Zaman Ge<;mi§ Zaman Sergisi i<;in Cildo Meire

les, Marcel Odenbach, xurban -collective'i se<;mi§. 

9. istanbul Bienalinde ilk defa tek se<;icilikten vaz ge<;ildi. Charles Esche ve 

Vaslf Kortun 9. istanbul Bienalinin kuratorti oldular. Bienalin kavramsal <;er

<;evesini istanbul olarak belirlediler. istanbul hem bir metropol, hem de bir 

platform olarak du§unulmti§tU. 

Sergi mekam olarak, Antrepo 5, Bilsar Binasl, Deniz Palas Apartmam, Eski 

Ttitun Deposu, Garanti Binasl, Garanti Platform, Garibaldi BinaSI se<;ildi. 

9. Bienal (Nasll bir Bienal?) ve CKimin i<;in Bienal?) sorulanm gundeme ge

tirdi. Bienal oncesinde, bienale katllacak bazl sanatplann sunumlannm ger

<;ekle§tigi 9B Konu§malanyla, sorunlan izleyicilerle payla§malanyla, Misafir

perverlik alam projeleriyle, bienal biletiyle verilen apklamah el kitap<;lkla

nyla, iki Yllda Bir Ba§hkh Radikal Gazetesiyle dagltllan gazete ekleriyle, 

se<;tikleri gosteri§li olmayan tarihi ve sala§ sanat dl§l mekanlanyla, bienali 

§ehre nufuz ettirerek, istanbul'u bir platform haline getirdiler. Gruppo A 12; 

se<;ilen bienal mekanlannm sergileme alanlannm on cephelerinin farkh yer

lerini macenta rengiyle boyayarak, bienal mekanlanm i§aretlediler. Bu bic

nal Macenta Bienal olarak hatlrlanacak. 

~imdiki Zaman Ge<;mi§ Zaman sergisinde, yirmi Yllda iz blraktlklan i<;in se

<;ilmi§ i§lere baktlglmlz zaman, bazllarmm bugun yeniden duzenlendigi go

rtilur. Belli mekanlar i<;in uretilen sanat eserleri 0 mekan dl§mda sergile

nemezler. <;;:unku bu i§ler, uretilme gerek<;esi olan mekanm veya ulkenin 

tarihi, siyasi, kulturel aidiyetini, mekanm bellegi ve i§levini referans olarak 

ahrlar. Omtirleri sergi suresidir. Ancak yeniden ya§ama donme gerek<;ele

rini i<;indc ta§lyan sanat eserleri, belli bir mekan i<;in tiretilmi§ olsalar dahi, 

ger<;eklikle kurduklan ili§kiyi sonsuza kadar olasl klldlklan i<;in, bir ba§ka 

mekanda, konum degi§tirerek yer alabilirler. i§te bu nedenle Sarkis'in Mi

mar Sinan Hamaml i<;in ger<;ekle§tirdigi "Mimar Sinan Hamammda Raks 

1987" isimli i§i; istanbul Modern'de, sahnelenen bir oyuna donti§ttirtilebil

mi§tir. 

Arnulf Rainer'in Aya irini'nin Apsisi i<;in, fotograf tizerine kan§lk teknikle 

mtidahale ederek olu§turdugu yirmi adet isa portresi, anlammdan bir §ey 

kaybetmeden, uyarlamaya gerek kalmakslzm istanbul Modern'de sergilene

bilmektedir. Geleneksel resim seruveni i<;inde konumlancl!rabilecegimiz bu 

portreler, a<;lklaYlcl bir metne gerek duymakslzm isa'dan yola pkarak, fark-



h du§unene reva gorLilen <;:e§itli davram§ bi<;:imlerine dair pek <;:ok imgeyle, 

kendinde kendini saklar. Bu nedenle de bu portreler sonsuza kadar ya§a

yacaktrr. 

Sanat<;:mm portreleri, bu sergiyle bir kez daha kahclhk ve ge<;:icilik kavram

lanm sorgulatrr. Bu kavramlar guncel sanat ve geleneksel sanat ikilemine 

kar§lhk gelen kavramlar olarak kabul ediliyordu. GLinumLizde, kahclhk ve

ya ge<;:icilik kavramlan artrk sanat<;:mm se<;:imiyle ili§kilendiriliyor. 

BaZl sanatplar sadece mekan i<;:in sanat ureterek kahCl olabilirken, pek <;:ok 

sanat<;:l da disiplinler arasmda dola§arak ya da geleneksel ifade bi<;:imlerini 

kullanarak ge<;:ici olabilmektedirler. Sanat<;:llann hemen hepsi aslmda bir bi

<;:imde kahcl olmaYl istemektedirler. Aslmda kahclhk ve ge<;:icilik meselesi, 

sanatm ozuyle ilgili bir sorundur. Sanatpnm soylenmemi§i, 0 gune kadar 

ifade edilenlerden farkh bir §ekilde soylemesi, sonsuza kadar olasl durum

lara gondermede bulunmasl, ifade bi<;:imleri ne olursa olsun 0 eserin ya§a

maSl, daha dogrusu kahclhgl i<;:in olmazsa olmazldlr. Hatrrda kalan da iz bl

rakan da zaten onlardlr. 

Ge<;:mi§te geleneksel resmin depolandlgl mekanlar olarak goruldugu i<;:in 

reddedilen muzeler, gunLimuzde, mekan i<;:in uretilmi§ i§lerin videolanm sa

tm almaya yoneldikleri gibi sanat alanmdaki farkh etkinlikleriyle depo 01-

maktan <;:lkml§, ya§ayan mekanlara donLi§mu§lerdir. 

Dokuz bienali de izlemi§ biri olarak, ~imdiki Zaman Ge<;:mi§ Zaman Sergi

si'nden bende iz blrakan ve sergilendikleri mekanlardaki yerleriyle hatrrla

cliglm i§lerin, varolu§lannm gerek<;:esi olan hayata ve insana dair ger<;eklik

leri sonsuza kadar olasl kllanlar oldugunu soyleyebilirim. 

~imdiki Zaman Ge<;:mi§ Zaman Sergisi'nden Michel Pistoletto, Arnulf Rainer, 

Ay§e Erkmen, Sarkis, Selim Birsel, Anne&Patrick Poirier, Nedko Solakov, 

Shirin Neshat, Eija-Liisa Ahtila, Halil Altmdere, Francis Aly, Margarita Men

zelli, Lee Bul, Cildo Meireles, Marcel Odenbach, Xurban-collective, Phil 

Collins, Gardar Eide Einarsson bende iz blrakanlar. Bu sergide yer alma

yan, sanat<;:tlann adml kolayca ammsamasam da ben de derin izler blrakan, 

daha pek <;:ok i§ var. 

Michelangelo Pistoletto birinci bienale, Aya irini'nin Apsisinin sol tarafma 

yerle§tirdigi Pa<;avralann Venus'u 1987 isimli i§i ile katrlml§tl. Klasik donem 

Venus Heykelinin PVC kopyasl, ust uste bir dag gibi ylgllml§ pa<;avralann 

onune arkasl izleyiciye donuk olarak yerle§tirilmi§ti. lmitasyon ve kich Ve

nus heykeli ve pa<;avralar, mevsimlerin otesinde, gLinluk degi§imlere indir

genmi§ ve arzu nesneleri haline getirilmi§ giysilerin ornekleri olu§u, dLinya

nm her tarafmda oldugu gibi, dl§lanml§lann, yozla§ml§ kitlelerin, mutsuz 

kadmlann metaforik gostergeleridir. Bu i§iyle Pistoletto, dini ogretinin bir

le§tirici tek tipliginin yerini alan ruketimin fantazmalanna gonderme yapar-
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ken, ideal gLizelligin sembolLi olan VenLis heykelini de ideal gLizelliginden 

soyarak, varolw;iunu pac;:avralara baglaml§ gLinLimLiz insanma gondermede 

bulunuyordu. 

Pac;:avralann her birinin giyilip C;:lkanhp atllml§, farkh kimlik nesneleri olu

§u, pac;:avra haline gelmi§ farkh hedenlere gondermede bulunu§u, hir kim

lik bunahmml i§aretlerken, bu mekanda dinin tek tip bir kimlik yaratma is

tencinin iflasmm da gostergeleridir. 

Pistoletto'nun i§i, dine dair gondermesinden soyunarak istanbul Modernde 

gLinLimLiz toplumunun tatminsiz tLiketicisine gondermede bulunuyor. 

Uretim fazlasmm da gostergesi olan bu giysi ylgml, tliketim toplumunun, 

kriz ihtimalinin ku§kulanm da duyumsatlyor. 

Slradan insan ise, arzu nesnelerinin nesnesi olarak konumlamyor. Nesnenin 

nesnesi durumu, Pistoletto'nun pac;:avralarla ifade ettigi gLinLimliz arzu nes

nelerini, ozne haline getiriyor. 

Birinci bienalde Arnulf Rainer'in Aya trini Kilisesi apsisinde yer alan, yirmi 

adet siyah heyaz fotograf lizerine kan§lk teknikle mLidahale ederek olu§tur

dugu isa portreleri, buglinkLi dlinyanm i§kence izlerinin de gostergeleridir. 

Uluslararasl sozle§melere ragmen insan haklan ihlalleri, i§kenceler, farkh 

dLi§linceyi otekile§tirmeye yonelik davram§lar, baskllar ve saldmlar, faili 

mec;:hul cinayetler, kadmlara ve c;:ocuklara reva gorLilen insanhk dl§l davra

m§lar, isa portreleri araclhgl ile hir bir dile geliyor sanki. 

Tarkovsky, isa buglin dLinyaya gelse tekrar c;:armlha gerilirdi dLi§lincesini 

Andrey Rublov filminde gorlinLir kllarken, tsa'nm c;:armlha gerili§inden bu 

gLine c;:ok §ey degi§mediginin de altml c;:iziyor. Rainer, isa portreleri araClh

gIyla hu gerc;:ekligi bir kez daha ammsatlyor. 

Sanatc;:mm tsa portreleri; c;:ekilen, c;:ekilmekte olan ve c;:ekilecek olan aCllann 

metaforik gostergeleri olarak sonsuza kadar var olacaktlr. ~imdiki Zaman 

Gec;:mi§ Zaman Sergisi'nde de bu etkileyici ve her zaman hatlrlanacak olan 

portreler, aym imgeleri bugLine gonderme yaparak ta§lyor. 

Yine birinci bienalde Sarkis'in, Mimar Sinan'm Ayasofya Hamam'mm belle

gi ile, kendi belleginin kesi§tigi yerden yola C;:lkarak Mimar Sinan Hamamm

da Raks 1987 isimli yerle§tirmesini gerc;:ekle§tirmi§ti. 

Sarkis'in yerle§tirmesinde, gobek ta§mm tam ortasmda ince belli beyaz 

mermerden Udi Hrant'm 1950'lerde kaydettigi, hir tlirkuyLi ammsatan, ses 

bantlanyla hir rakkase gibi gorLinen sLitun, 0 mekana yabanClhgl ile dikkat 

c;:ekiyordu. Olmasl mLimkLin bir olguya atlfta bulunan bu mermer slitun ve 

ses bantlan ince belli kmlganhglyla, mekamn belleginin kaYltlan gihi 0 me

kanm ortasmda "donLip" durmaktaydl. 

Osmanh doneminde tellal e§liginde padi§ahlann huyruklannm ve icraatmm 



seslendiricisi olan davul, gabek ta§l ustlinde duruyordu. Gabek ta§llllll on

da biri ole;;eginde ve Y1kanma ballimunde bulunan altlgen bir mermerin us

tunde, mermerin dokusuna benzer §ekilde akm1§ mumlar bu mekanlll bel

legindeki izleri ku§anm1§ gibiydi. 

Slftlllda bir arma gibi altlll varakh tef bulunan bir palto duvara aS1lm1§tl. 

Palto eski Turk Milli Futbol tabm antrenoru Sabri Kiraz'dan odlinc;; allllm1§

tl. Bir tabm liderinin gunluk paltosu, sanatpnlll oncu misyonuna gonder

me yap1yordu. 

Altlll yaldlZh davul, Ayasofyanlll ie;; mekanllllll dart ko§esinde bulunan, ge

rilerek, ye§ile boyanm1§, uzerine Peygamber adlan yazdm1§ yuvarlak deve 

derisi kasnaklan da alllmsatlyordu. Sarkis, kilise mekallllll camiye donii§tiir

menin de gastergesi olan bir tavn i§aretlerken bugun benzeri taleplerle 

yakla§anlan dLi§undurdligu gibi, farkh olana mudahaleyi de alllmsatlyordu. 

Sarkis, Mimar Sinan Hamam1'1ll dU§Linerek gere;;ekle§tirdigi Mimar Sinan Ha

mam1'lllda Raks isimli i§ini istanbul Modern'e ta§lrken, onu sahnelenen bir 

oyunun dekoruna danu§tiirur. Bunun ie;;in hamamdaki gobek ta§llllll bir 

benzeri birebir dekor olarak yaptmhr. Sarkisin (liger elemanlan bu dekor 

iistilne hamamdaki gibi yerle§tirilir. Sanate;;llllll mekanlll belleginden yola e;;1-

karak olu§turdugu bu i§, aruk ba§kala§m1§ bir i§tir. Sahnelenen bir oyunun 

dekoruna danli§mu§ olmaS1 nedeniyle "oyunun" oynand1g1 butiin mekan

larda sergilenebilir. Ya§amas1 ie;;in yeterli biitLin verilere sahiptir. Tek bir 

mekana bagllnllhgllldan e;;lkanlm1§t1r. Sarkis'in i§i dunyanlll biitiln me kanla

nnda konw;>ma ()zgurliigiine kavu§mu§tur. 

Ay§e Erkmen, Gec;;mi§e Toren 1989 isimli i§ini, Aya irini kilisesinin dogu 

cephesine yerle§tirmi§ti. Sanatp, Cremona Piskoposu Liutprand'l Bizans Sa

raYlllda gere;;ekle§mi§ bir toren alllsllldan allntdad1g1 metni, alt1 adet dikey 

pirine;; levha uzerine kaz1yarak yerle§tirmi§ti. Aynca 0 mekandaki ta§lan, pi

rine;; levhalarla e;;ere;;evelemi§ti. imparator'un huzuruna pkma anllla ovgiiler 

duzen bu metin ve taren giysileri giymi§ gibi e;;ere;;evelenmi§ ta§lar, bLitiin to

renlerin benzer ozellikler gosteren ironik durumuna gondermede bulun

mu§tu. 

Ay§e Erkmen'in Aya trini'nin d1§ mekanlllda sergilenen Gee;;mi§e Toren 

isimli i§indeki ta§lan pirine;; levhalarla giydirme eylemini referans alarak, 

miizenin d1§ cephesindeki lie;; boyutlu harflerden olu§an istanbul Modern 

tabelas1lll harf harf, san yald1Zl1 kich bir kuma§ giydirerek 1stanbul Mo

dern'e ta§lm1§. Ay§e Erkmen'in i§i, artlk yeni bir i§ti ve bugune dair taren

lere gonderme yap1yor. 

Anne&Patrick Poirier, Efes, Prene, Milet, Aizaoni C<;:avdarhisar), Didim, Af

rodisias gibi tarihi belgelerin, medeniyetlerin kesi§me noktas1 olan iilkemiz

de do1a§m1§lar. Bellegin farkll katmanlanlll ve unutulmu§ mitleri ara§tlrm1§lar. 

SAYI: 19, 2008 



Prof. Kenan Erim'in ba§mda bulundugu Afrodisias'taki kazl plt§malan Slra

smda Afrodisias'ta kalml§lar. Burada bulunan farklt donemlere ait yazma

lar, heykel ve mimari pan;:alardan, kaglt mUlajlar alml§lar. Bunlan u<;: buyuk 

emanet kutusuna doldurmu§lar. Mumlarla aydmlatllml§ Aya lrini apsisinin 

altmda, Ge<;:mi§ ve Kultur, Yalmzca Turizmin Mlilkiyetinde Degildir, 1989 

ismiyle 2. 1stanbul Bienalinde sergilemi§lerdi. 

Sanat<;:llar, bu i§le ulkenin bellegine bir yolculuk yaplyorlardl. Apsisin altl

na yerle§tirdikleri i§leriyle, ge<;:mi§in, turizmin nesnesi haline getirili§ine 

kar§l <;:lklyorlardl. Se<;:tikleri malzemenin dayamkslzltglyla, bize belleksiz bir 

toplumun, kmlganla§lp, pan,;alanacagml da ammsattyorlardl. 

~imdiki Zaman Ge<;:mi§ Zaman Sergisi'nde, Anne&Patrick Poirier, Afrodisi

as'tan getirilmi§ bir Meduza ba§lm, bir ayna onunde, psikoloji kitaplan us

tune yerle§tirmi§ler. Efsaneye gore, Meduza'mn ollimcul bakl§ma yakalanan 

ta§a donu§ur. Meduza'nm ba§lm kesen Perseus, kesik ba§l du§manlanna 

gastererek onlan ta§a <;:evirir. 

~imdiki Zaman Ge<;:mi§ Zaman Sergisi'nde aynaya bakan Meduza, kendi 

ta§la§ml§ halini mi seyretmektedir? Yoksa ta§la§ml§ haliyle mi kar§lla§mak

tadlr? Bugun bireyci olmak kendi <;:lkarlan ugruna pek <;:ok kimseyi yok say

maksa, Meduza kendi ta§la§ml§ halini seyretmektedir. Eger birey olmak, 

kendi ile kar§lla§maysa Meduza da ta§la§ml§ haliyle kar§lla§maktadlr. Bir 

ba§ka ifadeyle kendi kendisiyle yuzle§mektedir. Sanat<;:tlar bu i§le, izleyici

leri kendileri ile kar§lla§maya yoneltiyorlar. 

Selim Birsel 3. istanbul Bienaline, Tahrip 1992 isimli i§iyle katllml§tt. Fesha

ne binasmda dart sutunun <;:evresini, yakla§lk otuz metrekarelik bir alam, 

bir kutu olu§turacak bi<;:imde yalttlm malzemesi olan beyaz sentetik elyafla 

sararak, i§gal edilmi§, yaltttlml§ ya da kurtanlml§ bir bolge olu§turmu§tu. Bu 

yapl, sergi arterlerini de sekteye ugratarak Feshane mekamm, amacma uy

gun olarak adeta i§gal etmi§ti. Eu beyaz sentetik elyaf duvarlar, farklt yon

lere dogru soba borulanyla delinmi§, soba borulannm hepsi adeta birer si

lahl <;:agn§tmyordu. Sanat<;:1 bu i§iyle, sava§lara ve i§gallere gandermede bu

lunuyordu. 

~imdiki Zaman Ge<;:mi§ Zaman Sergisi'inde Selim Birsel, Tahrip isimli i§ini 

aym §ekilde yeniden ger<;:ekle§tirir. Yeniden yapllma eylemi tekrar tekrar yi

nelenen i§gal etme eylemlerini du§undurur. Bu i§le yakm ge<;:mi§te ikinci 

kez i§gal edilen Irak'l bir kere daha anlmsamamak mumkun mu? 

U<;:lincu istanbul Eienalinde Nedko Solakov'un, Yarattklar isimli PVC u<;: bo

yutlu amorf formlan, Nuhun Kahvaltlsl isimli tuval ustune kan§lk teknikle 

ger<;:ekle§tirdigi bir resim, bir ta§ par<;:asl ve Arndt&Partner'deki "Yeni 

Nuh'un Gemisi, Budalaltk ve Dalga'dan yerle§tirme goruntUleri" isimli du

zenlemesi yer altyordu. 



Nedko Solakov, ~imdiki Zaman Ge~mi§ Zaman Sergisi'nde de aym i§ini ser

giler. Bu i§ sanatpnm gunumuze dair uydurdugu metaforik bir Nuh Tufam 

hikayesinden yola ~lk!1arak olu§turulmu§ bir yerle§tirmedir. 

Nuh, dunyanm son gununun arifesinde, bilinen Nuh Tufam hikayesinden 

farklt olarak, butun canltlardan birer ~ift almak suretiyle degil, farklt yara

ttklan kurtarmakla gorevlendirilir. Oysa bunlar Nuh'un Kahvalttsldlr da. Bu 

dunyadan beslenen Nuh'a kurtarma gorevi verilmesi demek, onun kendi 

dunyasmdan da vaz ge~mesi demektir. Bu metaforik hiKayenin kaynagl 

Rusyadlr. Resmi goru§ dl§mda farklt goru§lerin yok edildigi bir sistemde 

uretilmi§ bu metaforik hikaye, bir sistemin i~ yiiziinii ve blitiin sistemlerin 

i~ yuzunu a~lk etmektedir. Siyasi olarak halkl kurtaracagml soyleyenler, as

Imda bu sistemden beslenmektedirler. Solakov i§in adlyla da ima ettigi gi

bi, bu yerle§tirmesiyle kurtanlacaklanm du§unenlerle, kurtanlmaYl bekle

yenlerin budalaltglyla dalga ge~mektedir. Ta§ldlgl ozu itibariyle Solakov'un 

bu ~alt§masl sonsuza kadar ya§ayacakttr. 

Shirin Neshat 4. istanbul Bienaline iranlt kadm yuzleri, avu~ i~i ve ayakta

bam fotograflan iizerine, siyah veya klrmlzl murekkeple yazllml§ Arap~a ya

ztlar ve silah goruntUlerinden olu§an buylik boyutlu fotograflanyla katllml§t!. 

Devrimin Gardiyanlan, Uyamk Sadakat, Ben Onun SlrnYlm, Tammslz, Te§

his Edilmi§, isimli 4. istanbul Bienalinde sergilenen fotograflan, ~imdiki Za

man Ge~mi§ Zaman Sergisi'nde de yer aId!. 

Shirin Neshat Fotograflanyla ozel olarak iran'da, genel olarak doguda ka

dm olmaYl sorgulamaktadlr. 

Kadmm ba§ma gelenleri bir yazgl gibi kabul edi§iyle, Devrimin Gardiyam, 

uyumayan ~ocugunu ayaklannda sallaYlp yatlfl§l gibi, silahl ayaklannm 

uzerine yatm§l, Uyamk Sadakat gostericisi, siyah ~ar§aflyla, erkek egemen 

toplumda e§i i~in bile sIr oldugu, mecbur kaldlgmda silah ~eki§iyle Tamm

SlZ, sevgilisiyle ka~tlgl zaman Te§his Edilmi§ kabul edildigini, kadm gozuy

Ie anlattr. Bu dramatik fotograflarda u~lan gorunen silahlar kadma yonelik 

§iddetin, kadml erkek mUlkiyetinde goren zihniyetin ve bunu bir yazgl gi

bi kabul edi§in gostergeleridir. 

Eija-Lisa Ahtilla, 5. istanbul Bienaline 6 Eger 9 Olsaydl, isimli yerle§tirme

siyle kattlml§tt. Bu yerle§tirme, u~ projeksiyonlu sesli film ve DVD den olu

§uyordu. 

Sanat~l, bulug ~agmdaki klzlar ve cinsellik konusunu e§ zamanlt, yan ya

na duran u~ gorunruyle anlattyordu. Filmde sesler, ekranm farklt yerlerin

den geliyordu. Bu durum, izleyicinin ayni anda u~ goruntuyle de ilgilenme

sini sagltyordu. D~ goruntu bir olayda bulu§abiliyordu. Aynca her bolUmun 

farklt hlZ ve ritme sahip olu§u, ayni mekanm farklt aplardan gosterilmesi, 

ger~eklik duygusunu artmyordu. 

SAYI: 19, 2008 



Filmde, bulug ~agmdaki kJZlann farkh mekanlardaki ya§amlanndan yola ~l

karak, cinsel fantazileri, amlan, ah§kanhklan, umutlan, du§leri klzlann de

neyimledikleri bi~imiyle, zamandizinsel olmayan bir §ekilde aktanhyordu. 

5. istanbul Bienali'ne Halil Altmdere, Tabularla Dans isimli dijital basklsl ile 

katllml§tl. Bu ~ah§ma $imdiki Zaman Geleeek Zaman Sergisi'nde yer ald1. 

Altmdere TL uzerinde yer alan Ataturk imgesini, ellerini yuziine kapatml§ 

bir Ataturk imgesine donu§turmu§tii. 11k bakl§ta bir utanem ifadesi gibi go

runen ellerin yuzii kapatma, ortme eylemi, bu paranm uzerinde yerah§a iti

raz edi§i de i~eriyor sanki. 

Devletin temsilcisi olan para, kirlenen hayatm da temsilcisidir. Sanat~l para 

iizerindeki Atatiirk imgesine miidahalesiyle, i~inde bulunulan, ekonomik ve 

siyasi ortamm rahatslz edici, utandlflC1 durumunu goriinur klhyordu. 

Halil Altmdere istanbul Modern'de de bol slflrh TL ve ellerini yiizune ka

patml§ Atatiirk imgesiyle, yakm ge~mi§te ya§anan yiiksek enflasyonu da 

ammsatmaya devam ediyor. 

6. istanbul Bienali'inde Francis Alys, Manana (Lupita'nm §arklsl) isimli, vi

deo animasyon ve vi nil plak tan olu§an ~ah§masl, degi§ebilir boyutlarda bir 

yerle§tirmeydi. 

Hi~ durmadan bir bardaktan digerine su bo§altan bir kadm figuru deseni ve 

sanat~l tarafmdan iiretilmi§ 45'ligin e§lik ettigi yerle§tirmede, bir kadm im

gesi durmadan, blkmadan usanmadan bir bardaktan cligerine su doldur

maktachr. Kadmm butun gun ve her giin, her zaman ve hep aym olan ru

tin i§leri yaptlgl halde, hi~ bir i§ yapmlyormu§ gibi algllam§l uzerine meta

forik bir ~ah§ma. 45'lik plakta donen §arkl, i§i "yanna" ertelemekten soz et

se de, §imdi biraz sonra yann olacagma gore, bu soz butiin zamanlara ya

Ylhrken, kadmlann bitmez, gorunmez rutin i§lerini de butun zamanlar i~in 

olasl kllar. 

Margherita Manzelli 6. istanbul Bienaline T.S.S, ve isimsiz (Daima) adh iki 

yaghboya tabloyla katllml§t1. 

Manzelli'nin tek figurun yer alchgl iki resminde de oranlan, gorunu§leri tah

rif edilmi§, ya§lanml§ ellere sahip, zaYlf du§mu§ tuhaf kadm imgeleri yer ah

yordu. Bu figiirler sanki, izleyieiyi rahatslz edeeek §ekilde baklyorlard1. Fi

gurlerin uzerindeki giysiler, bedenlerin duru§u, yuzlerindeki rahatslz edici 

ifade, ku~uk ya§ta einsellikleri kullanllml§ ve buyumeden ya§lanml§ ~ocuk

Ian dii§iindiiruyorlard1. Resimlerin mekam olarak T.S.S, isimli resimde bir 

yatagm ayak ueu, isimsiz (Daima) resminde, mermer bir zemin parpsl yer 

ahyordu. Diimdliz boyanml§ duvar bo§luk etkisi yarattyordu. Bu mekan an

laYl§l, figurlerdeki sorgulaYlcl ifade giiciinu one ~lkanyordu. Sanat~l temsi

liyeti a§an gu~lii bir ifade gucune sahipti. 



Margherita Manzelli'nin tuvalleri ~imdiki Zaman Ge\;mi§ Zaman Sergisi'nde 

psikolojik ve fiziksel varolu§lan ve i\; gerilimleriyle sergileniyorlar. 

7. istanbul Bienal'inin ilgin\; sanat\;llanndan biri olan Lee Bul, Siborg WI, 

Siborg W4, ve <,:arpl§ma isimli heykelleriyle Yerebatan Samlclllda yer alml§tl. 

Lee Bul idealize edilmi§ guzellik kavramlanna kar§l \;lklyordu. Organik be

den par\;alanyla, makina par\;alanlll birle§tirerek olu§turdugu siborg heykel

lerinde, gunumuz dunyaslllda yaptlan estetik mudahalelerl~ ruhsuz bir Zlr

ha donu§mu§ kadlll bedenlerine gondermede bulunuyordu. Lee Bul hey

kellerini yeryuzu ve gokyuzu araslllda aSlh olarak sergilemi§ti. Ba§slz Siborg 

heykeller, dokme silikon, poliuretan dolgu malzemesi ve beyaz pigment 

ten olu§mu§tu. 

Lee Bul'un, kristal, cam boncuklar, nikelkrom tel ile ger\;ekle§tirdigi <,:arpl§

rna isimli kadlll heykelinde ise, kadllllll kmlgan, hassas, zarif yaplsllll, ma

kina par\;alan ve bedenin eklektik birhgiyle olu§an yeni mekanllll terket

mi§, bedenin ruhu gibi duruyordu. 

Lee Bul'un Siborglan ve <,:arpl§ma isimli heykeli, ~imdiki Zaman Ge\;mi§ Za

man Sergisi'nde ins ani degerlerini her gun biraz daha yitiren insanltglll gel

digi noktanlll ilgin\; tezahurii olarak istanbul Modem'in tavanllldan sarkl

yodar. 

8. istanbul Bienaline Evsiz Ev isimli yerle§tirmesiyle kattlan cildo Meireles 

bienalin en ilgin<; i§lerden birini ger\;ekle§tirmi§ti. 

Sanatp, evin farklt i§levli bolumlerini demonte olarak Galatasaray meyda

nlllda farkh yerlere kurarak, bir bilmece ev yaratml§tt. Bu birbirinden kopa

nlml§ ve uzakla§tmlml§ evin farklt i§levli odalan araclltgl ile par\;alanma 

duygusunu deneyimlemek, huzursuz edici bir §eydi. 

Ev her zaman ozel olarak aileyi, genel olarak iilkeyi du§undurur. Cildo Me

ireles i\;inde ya§adlglmlz kuresel \;agda \;ok farklt sebeplerle, ailenin ve iil

kelerin dagtllp par\;alalll§l ger\;egini evin farklt i§levli boliimlerini parpla

yIp dagltarak izleyicinin deneyimi haline getirmi§ti. 

~imdiki Zaman Ge\;mi§ Zaman sergisinde yer alan bu yerle§tirme, istanbul 

Modem'in bah\;esinde yeniden kurulmu§. Dl§ardan derme \;atma gorunen, 

birbirinden kopuk ve mesafeli olarak yerle§tirilen farklt i§levli odalar, i\;eri

den sakin ve huzurlu bir ev havasl veriyorlar. Birbirinden mesafeli odala

ra girebilmek i\;in oradan oraya gitmek zorunlulugu, insalll tedirgin ediyor. 

Evin butiinliigunun parplanmasl, ailenin ve iilkelerin par\;alanmasl ve da

glimasllll bir kez daha duyumsattyor. 

Marcel Odenbach'lll Erkek Hikayeleri isimli yerle§tirmesi 8. istanbul Biena

linde yer alml§tt. 

Gelenekler i\;inde yeti§tirilen erkeklerin dunyasllldan yola \;lkarak, gelenek-
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lerin i<;,:ine hapsolma, milliyet<;,:llik, muhafazakarhk gibi kavramlar yanmda 

()zgtirluk istemini, ge<;,:mi§teki kahramanhk oyhilerine gonderme yaparak 

tra§ alma ritucli i<;,:indc gostermi§ti. 

Odenbach'm Erkek Hikayeleri yerle§tirmesi, butOn &inyada muhafazakar

hgm arttlgl ger<;,:egini ~imdiki Zaman Ge<;,:mi§ Zaman Sergisi'nde, bir kez da

ha ammsatlrken, dunyadaki hlZh degi§ime ayak uyduramayanlann, gele

neklere sanlarak kaplldlklan gurur ve kibri sorguluyor. 

Xurban_collective; Birinci Korfez Sava§l somasmda, Irak'a uygulanan am

bargo slrasmda, Turkiye'ye kaYlt dl§l mazot'un getirilmesi i<;,:in kamyonlann 

kasalannm altlanna gore yaptmlan depolardan ve bu depolann bulundu

gu, Sultantepe CUrfa), Silopi (Habur) mevkiinden <;,:ekilmi§ fotograflardan 

olu§an Zoraki !htiva isimli <;,:ah§malanyla 8. !stanbul bienalindc yer alml§lardl. 

Xurban_collective, Zoraki !htiva isimli <;,:ah§malanyla degi§-toku§ ekanomi

sinin kalmtllan alan ve smlra yakm yerlerde <;,:urLimeye blrakllan mazot de

polan, Birinci Kc)rfez Sava§mdan soma, gumrtiklerdeki kontral noktalann

dan farkedilmeden ge<;,:meyi ba§arml§, slmrlan a§ml§, kaylt dl§mm <;,:LirtitW

gu ekonominin oldugu kadar, sava§m insani degerleri <;,:urLiten yaplsmm da 

belgeleri olarak ~imdiki Zaman Ge<;,:mi§ Zaman Sergisi'nde yer ahyorlar. 

Phil Collins, The Smiths'in aym adl ta§lyan albtimtindeki par<;,:alann karao

ke versiyonlanm soyletmek i<;,:in !stanbul'da radyo ve dans kuWplerinde ta

mtllnlar yapml§tl. Sokaklara "bir geceligine bamba§ka biri olmaYl dileyen 

hcrkesi, <;,:ckingenlcri, tatminsizleri, kendini kaybedenleri" <;,:aglran afi§ler da

gltml§tl. 

The Smiths'in kolay akllda kalan melodisi ve sozleri, uluslararasl bir dinle

yici kitlesi yaratml§tl. Sanat<;':l Turkiye'den de gen<;,: dinleyicilere ula§ml§. 9. 

!stanbul Bienali'ne Turkler'in ezbere bildikleri !ngilizce pop §arkllarla DLin

ya Dinlemiyor isimli bir karaoke videosu hazlrlaml§. Bu videa ~imdiki Za

man Ge<;,:mi§ Zaman Sergisi'nde yer aldl. 

Phil Collins karaoke araC1llgl ilc bir pop YlldlZlnm §arklsml soyleyen tek tek 

ki§ilerin kendileri gibi olduklannl ve farkh ki§ilerin, ne kadar taklit etmek 

isteseler de, kcndileri adma konu§up hareket cttiklerini gortinur klhyor. Sa

nat<;':l bu videoyla pop kulturti taklit etmenin de sonu<;,:ta kendini ifade et

mede bir ara<;,: ,olabilecegini ifade cdiyor. Ku§kusuz karaoke yapmak, bir 

mtizik par<;,:asl yaratma sLireci gibi yaratlcl bir sure<;,: degil belki, pop hiltO

rtin tOketilip sahiplenilmesindc <;,:ak fazla <;,:e§itlilik alabileceginin gostergesi. 

Gardar Eide Einarsson 'Beyoglu'nda Deniz Palas apartmanmm <;,:atlsmda in

gilizce Dunya Senin yazlsml l§lkh bir tabela alarak yerle§tirmi§ti. Dunya Se

nin , Scarface (Yarah Yuz) filminden almml§tl. Miami'ye Kliba'dan mmteci 

olarak gelen Montana, kentin en gli<;,:W uyu§turucu imparatarlugunu kurar. 

Dtinya Senin Montana'nm imparatorlugunun adldlr. Sanat<;':l Dlinya Senin 



kavramml filmin baglammdan kopam, anu her durum i<,:in kullamlabilir bir 

kavrama donii§tUrLir. Bu kavram, istanbul i<,:in, Deniz Palas Apartmamn kar

§lsmda uzanan Kaslmpa§a i<,:indir. ~imdi istanbul Modern'nin <,:atlsmda yer 

al1yor. istanbul Madern'e, istanbul'a ve Kasllupa§a gondermesiyle bLitiin 

TLirkiye i<,:indir de. Diinya Senin. 

Yirmi ylll1k bienal birikiminden se<,:ilen i§lerle olu§turulan ~imdiki Zaman 

Ge<,:mi§ Zaman Sergisi, bienal olgusu Lizerine tekrar tekrar dii§iinLilmesi ge

rektigini ortaya koydu. 

Bienal diizenleyen kliratbrler ve sanat<,:llar, kendilerinden yala <,:lkarak olu§

turduklan kavramlar ve farkl1 ifade bi<,:imileriyle ger<,:ekle§tirdikleri sanat 

eserleriyle bir dLinya ve sanat alglsl yarattllar. Bu durumun kliltUrel ortaml

mlza getirdigi canl1l1kla yeni bir iklim olu§tu. 

istanbul Modern, bellegi yak edilmek istenen topluma, kendisiyle ka§lla§

rna imkam sunan ve gCmiibirlik hayatlmlZa derinlik ve geni§lik saglayan 

~imdiki Zaman Ge<,:mi§ Zaman Sergisi ile bu tek diinyanm bLitUn farkhhk

lanyla, hepimizin oldugu ger<,:egini bir kez daha gorLinur klldl. Diinya he

pimizin. 
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