
__________Wiener Secession

Saime HAKAN DÖNMEZER
Yanı. Doç.,

Anadolu Utıivcrsitesi

Giizel Sanatlar Fukiıltcsi

Baskı Sanatları Boliiuıii, Öğretim Üvcsi

"der Zeit ihre Kıuıst, der Kurıst ihre Fteilıeit"

çağın Sanatı, Senatuı Özgiirhiğii

Sanata yenilik getirmek üzere kurulan "Wiener Secessiorı'' akımı yüzyılı

aşan bir etkileşirnin sonucudur. Bu etkileşim, akımın "yalnız nesnelerin dış

biçimlerini değil, yaşamın kendisini de belli bir düzenleme içinde, estetik

yanı ağır basan bir varlık olarak görür. Her ne kadar bir akım olarak

başıboş, gerçekleşmemişözlemlerden kaynaklanmışbir yandan da hem 19.

yüzyılın yaratıcı olmayan üslup taklitçiliğine bir tepki, hem de endüstriyel

seri üretimin karşısına kaliteli el sanatlarıyla çıkma isteğidir. Yeni ve değişik

mobilyalar, dövme demir süsleme1er, yeni duvar kağıdı desenleri, kumaşlar.

kuyumculuk işleri, seramik ve cam üstünde çalışılır." (Sanat Tarihi

Ansiklopedisi 4, 1981:646)

Secession akımı yeni bir konstrüksiyon, motif ve dekorasyon yaratmış ve

daha çok uygulamalı sanatlarda kendini düz duvar stili ve iki boyutlu olarak

göstermiştir.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde farklı isimlerle ortaya çıkan, bir tasarım

devrimi niteliğindeki Secession akımı, her ülkede özgün bir karakter

göstermekle birlikte, temelde karşı çıkmayı ve herşeyden önce değiştirmeyi

amaçlayan tek bir hareket unsuru olmuştur (Bektaş, 1992: 29)

Secession'un ilk temelini Art Nouveau adıyla 1757-1827 yıllarında yaşayan

İngiliz ressam, şair, bakır işlemecisi William Blake atmıştır. Onu Dante

Gabriel Rossetti 0827-1882) takip etmiştir.

Endüstrileşmeninolumsuz etkilerinin hissedilmesiyle İngiltere'de başlatılan

karşı hareketler, Sanat-Zanaat Birliğinin görüşleriyle birleşir ve malzeme



kullanımında doğruluk, işçiliğe saygı, seri imalatların yarattığı çirkinliklere

son verme, güzele doğru ilerleme çabası için el ele verir. Ayrıca bu oluşan

birlik 19. yüzyılın ikinci yarısına egemen olan Victoria döneminin ağdalı

süslemeciliğinide redeleder. (Aslanoğlu, 1982: 20).

İngiltere'den sonra Paris, Brüksel ve Barselona'da yeşermeye devam

eden Secession akımı, Viyana'ya ulaşır ve olgunlaşma dönemini,

ressam Gustav Klimt, joscf Kolomon Moser, Mimar Otto Wagner ve

joseph M. Obrich ile yaşamaya başlamıştır. Bu akım Viyana'ya

ulaşıncaya dek şekil değiştirmiş ve Art Nouveau'nun çiçekli, kıvrımlı

hatları yerini, Secession akımının düzleşmiş. geometrikleşmiş formlarına

bırakmıştır.

Secession akımı Viyana'ya geç gelmiştir; bunun ilk nedeni gelişmeye karşı

olan güvensizlik, ikinci nedeni ise tarihten gelen eski kültürü koruma

güdüsüdür, Bu iki neden akımın hızlı gelişmesini engelleyen güçlerdir.

Yine de bu gücü yıkan iki şey vardır: İlki, Viyana'nın motiflere, süsleme

sanatına ve doğu süslemeciliğine olan ilgisi ve ikincisi asimilasyona yatkın

olmasıdır (Waissenberger 1965: 14).

Küçük sanat şehri Viyana, sonunda büyük bir Viyana olmalıydı. Gerçekten

de yeni Viyana olacaktı. Bu satırlar sanat yazarı Ludwig Heves'in 1897

yılında yayınlanan "Genç Sanatçılar Grubu" adlı makalesinde yer almıştır.

Bu genç sanatçılar "Vereinigung bildender Künstler Österreichs Wiener

Secession" derneğini kurup, ilk başkanı olan Ressam Gustav Klimt'i seçer

ler. Derneğin ilk üyeleri Mimar Josef Hoffmann, Josef Maria Olbrich, ressam

Engel Hart, Carl Moll ve Koloman (Kolu) Moser'dir. Bu yeni kültür derneği

üyeleri ile diğer tutucu derneklerden ayrılan üyeler birleşip, Uygulamalı

Sanatlar Kooperatifini (Gerıossenschaft der Bildenden Künstler Wiens,

Künstlerlıaus) kurup, 1861 yılından itibaran Künst!erhaus'un resmi

sanatçıları olarak derneği temsil etme yetkisini kazanırlar. Tutuculara ilk

karşı çıkan Herman Bahr "Ver Sacrum"un (kutsal ilkbahar) ilk sayısında

"bizim geleneğimiz yok" diyerek yeni sanata, modern düzenlemeler ve

yenilikleri getirmeyi formüle etmiştir. Bu secessionist hareket tamamıyla

demokratik sergilemenin önünü açarken, eski sanatçılar bu yöntemi red

dederler. Secessionist hareketle ticari bağımsızlığını da kazanan sanatçılar,

kendi kendini idare eden genç sanatçıları ve halkı temsil eden bir enstitü

konumuna gelmiştir (Louis: 7).

Viyanalı Secession sanatçıları birleşerek ideolojilerini belirlerler ve bu ide

olojilerini bir "Parola" veya bir anahtar sozcükle ifade ederler: "der Zeit ihre

Kunst, der Kunst ihre Freiheit" (Çağın Sanatı, Sanatın Özgürlüğü). ilk

tanımlama moderrılikle, ikinci tanımlama özgürlükle açıklanabilir. bu iki

tanımın bütünü de sanatı oluşturmaktadır (Shedel 1997: 15-17).



Secession akımında "yaratıcılık" temel prensip olarak benimsendiği için,

akımın üyeleri akımın kuruluşundan (1897) bitişine kadar (1939)

"yaratıcılığı" zedeleyecek sorunlar karşısında yılmayarak mücadele

etmişledir.

Secession'un doğumunda sadece sanattaki çalkantılar değil, o dönemin

politikaları da çok etkili olur. Gustav Klimt ve arkadaşları, sanatçılar

derneğinin sanatsal beklentilerine cevap vermediğini ve kültürel

bağımsızlık taleplerini seslendirmedikleri ıçın demekten ayrılır.

Çekoslovakya'da ve Almanya'da da benzer taleplerin dile getirildiği durum

lar yaşanır. Herkes kültürel bağımsızlık nedeniyle hükümeti eleştirir ve

bunun sonucunda Avusturya başbakanı istifa eder ve Morıarşi yönetimi

eşitliği kabul eder. Ama yönetim, her ne kadar Secession sanatçılarını

desteklese de, çoğu zaman sanatçıların isteklerine sessiz kalıyordu (Shedel

1997: 14).

Secessiorı'lu sanatçılar, Seccssion akımını geniş kitlelere tanıtmak ve istek

lerini ilgili makamlara duyurmak için, "Secession" adını verdikleri binayı

tasarlar ve inşası için çalışmaya başlarlar. Şehir kurulu bir toplantı son

rasında, Sanatçılar Birliğine belirli şartlar altında, Secession binasını yapma

iznini verir. Bölgesel gazeteler haberi bütün Viyana'ya duyurur. Sanat şehri

Viyana, sonunda "Secession" sayesinde büyük bir şehir olmuştu. Bu cesur

girişimciler (sanatçılar) bu binayı 10 yılda tamamlamak üzere kolları

sıvamışlar, tüm masrafları üstlenmişler. yapımında çalışmışlar ve 1898

yılının sonunda da bitirmişlerdir (Hevesi, 1906: 1).

Binanın mimarı Çekoslavak asıllı joseph Maria Olbrich'dir (1867-1908).

Albrich, ünlü Viyana'lı mimar Otto Wagner'in öğrencisidir. Albrich'in eseri,

Avrupa'da secession stilinin başyapıtı olarak kabul edilmiş, sanatçı bu

eserinde fantezisini ve doğanın dekoratif unsurlarınıbüyük bir ustalıkla kul

lanmıştır. Bina 8 m'lik sütunlar üzerine inşa edilmiş, dış ve iç duvarlar ise

tümüyle Secession karakteristiklerine uygun tasarlanmıştır. Ünlü ressam

Gustav Klimt'in tasarımı olan Secessiorı'un bronz kapısı ile, altın renginde

bronz yapraklarla süslenmiş kubbesi, binanın simgesi olmuştur (Resiml-Z)

(Nebehay 2000: 106-110).

Binanın bitişiyle birlikte Secession sanatçıları yepyeni bir kan ve güçle işe

atılmışlar, hiçbir polemiğe kapılmadan sanatsal hedeflerini takip etmişler ve

bu birliktelikle Viyana'nın yükselen sesi olmuşlardır.

Modernlik ve sadelik Secessiorı grubunun simgesi olmuş, ve bunu da

"Secession"da açtıkları ilk sergi ile göstermişlerdir. Ayrıca bu sergide, yaratcı

özgürlükle, fiziki özgürlüğü örtüştürerek, izleyenleri maksimum düzeyde

etkilemeyi başaran Secession sanatçıları, Avusturya'da yeni bir dönemin

kapısını açarlar. 1849 yılı sonunda açılan bu sergi, sadece sanatsal bir başarı



de ği l. aynı zaman da psikolo jik bir zafer o lmu "tu r.

Kalze r Franz j oscph i, Secession binas mda ki

se rgiye giderek , o nla ra verdiğ i ö ne mi belli

etmişt ir . Bu se rgi. Avusturya karakteri ilc yakın

duyguları ka psayan Alma nlan. Bohemleri ve

Po lenle ri aynı çizgide buluşturmuş. ha reketlerini

sa ğlamla ş t ırrruş ve Avusturya sanatını ulus la ra rası

alanda yanşah i l i r hale get i rmiştir (Shed cl 1997:

15 ).

5e'Ct'5.'I0lI brn.w Franz joscph bu ziyareti ilc sarıat ç ılara Secesxion'un, sanatç ı lar koo pe ratifi

ile aynı değerde olacağını. garanti ederek seccssion'un yoluna devam

etmesini sağlamışt ı r.

Monarşirıin t ükenişi . d iğer ulusların Avustu rya 'ya bakışın ı deği ştirir .

"Bi r leşik Güç" il anı ile de geçm iş ve modernlik bir araya ge lerek Avusturya

kültürün ü , bu da beraberinde huku k devlet ini oluşturur.

Bir sü re sonra Scccssion'lu sanatçıla r. maddi sıkıntılar yaşamaya başlamış .

devlette n ge reken desteği göremez al mu ve ne içerde ne de d ışarda

se rgiler a çarnaz d uruma gelmişler. Yine de dernek ye ni nesiin

Seassionbınısının grlj kıpl$l yet l ş rrıes i ve dışarıya aç ı lması için M ünih , Be rlin ve Dresden'de galeri

kiralamiş ama b ir süre sorıra parasızlıktan bu yer

lerden ayrılmak zorunda kalınmıştır. Bu olayların

akabinde derneğin şeref üyesi Vali Rudolf Alt

demekte n ayrılarak , derneğin kan kaybetmesine

neden olur ve dernek krize doğru sürükleni t. O

yıllarda Münih'den Sccession binasında a çı l mak

üzere ç eş i t l i sergiler geurnli r. Bu se rgile r. moral

leri biraz d üzehir ama derneği krizden çıka rınaya

yetmez.

Her şeye rağmen Sccesslon akımının sanatç ıla rı

kendi buluşlanru, sergiler sırasında gösterme

olanağı bulmuş ve onların uzman yazılan, okurlar

arasında büyü k ilgi uyandıruuş ve böylelikle.

bütün ülkelere adla rını duyurarak , ulusla rarası

pa za rda lukenik ieri ye re gelmiş lerd i r .ı Hevesi

1906: 2-6)

1898'de yayın hayatına giren ve Seccssion'un

yaygınlaşmasında etkili olan "Ve r Sacrum" (Kutsal

ilkbahar ) adlı de rgi, Sccession sanatçı ları

ta ra fından finan se ed i lm iş ve 1903 yılına kadar da

yayın hayatında kalmı şt ı r .



"Ver Sacrum" , Secession sanatçıları için dergiden çok yeni grafik

tasarımların derıendiği bir tasarım laboratuvarı olmuştur. 28x28.5 cm gibi

değişik bir kare formata sahip olan dergide, metin, illustrasyon ve bordür

ler canlı bir bütünlük içerisinde tasarlanırken, sayfa düzenlemesindeki ben

zersiz beyaz alan kullanımı, dergiye ayrı bir nitelik kazandırmıştır. Renkli

resimler, özgün gravür ve litografiler her sayıda ek olarak verilmiş, tasarım

estetiği büyük önem taşıdığı için, reklam verecek kuruluşların dergi ilanı

tasarımlarını, çıkacak olan sayıdaki tasarımcı kadroyla çizmeleri istenerek,

her sayıda görsel tasarım birliği sağlanmıştır. Ver Sacrum'un sayfalarını

süsleyen üstün netelikli çizgisel ve geometrik tasarımlar, Secession stili

geliştikçe, önemli birer tasarım kaynağı olmuştur <Bektaş, 1992: 30-31).

1903 yılında Secession sitilinin uygulama atölyesi "Wiener Werkstatte"

kurulmuştur. Bu atölyerıin kuruluş amacı "kötü tasarımlarla hazırlanmış

olan seri-imalat ürünlerine ve yozlaşmış tarihse1ciliğe bir alternatif getirmek

tir" (Bektaş, 1992: 31).

Secession adını alan sergi binası ise, alışılmış müzecilik anlayışından

farklıydı. Geçmişin müzecilik anlayışı yerine çağdaş, seyircisiyle barışık,

sanatçılarını yönlendiren bir anlayış geliştirmiştir. Secession binasının kuru

luş amacı belirli bir hedefe yönelik çağdaş kültür hazinesini sınırsız olarak

halka sunmaktır. Bu binanın kuruluşunun amaçlarından biri de geçmişle

yaşanan kopukluğun giderilmesi, onların bugüne taşınmasıyla birlikte iler

lemek ve reaksiyon göstermektir (Miller, 1998: 17-18).

1897'den itibaren secession akımı Viyana'yı Ortaçağ Rönesansının etki

lerinden kurtarıp, modern çağın sanatına yönleridirmiştir (Fahr

Becher,1997: 336).

Secession antik değerlere saygı duymuş ama aristokratların estetiğine de

karşı çıkmıştır. Secession sosyal birlikteliği ve ortak sanat dilini oluşturmaya

çalışmış, estetik beğeniyi yaygınlaştırrnış, bu alandaki bilgisizliği yok

etmiştir. Dolayısıyla gerek Asya, Afrika, geleneksel Amerika sanatını, batılı

normlarla birleştirerek evrensel sanatı yakalamaya çalışmıştır.

Secession binası Viyanalıların buluşma noktası olmuş, İnsanlara estetik

mekanlar sunmuş ve toplumsal ilişkilerin canlandırıldığı bir ortama

dönüşmüştür.

Sonuçta Secession akımı, bu eski müzik şehri Viyana'yı tekrar

canlandırarak, sanatın merkezi konumuna getirmistir.
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