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Son yUzylldan bu yana geli~en teknolojinin giindelik hayatlmlza ve dolaylslyla

sanata yanslmalanm gormekteyiz. Endiistriyel devrimle birlikte teknolojiyle daha biiyiik

bir etkile~ime gec;en sanat uzun siiredir omeklerini teknolojinin sundugu olanaklarla

gerc;ekle~tinnekte, aym zamanda teknolojiyi konu almaktadlr.

Bu tezde teknoloji ve sanat ili~kisine panaromik bir bala~la balalarak, bugiiniin

c;agda~ sanatlilln teknolojiyle olan ili~kisine deginilmektedir.
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ABSTRACT

Since last century the improving technology is reflecting to our daily lives and

also art. With the industreal revolution technology improved more and art started to use

technology technically for it is production and also gaved artistic examples which asks

questions about technology.

At this thesis we are trying to make a panaromic look to the flirt of technology

and art and also triying to show the situations of our contemporary art.
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ONSOZ

Son yUzyIIdan bu yana geli~en teknoIojinin gtindeIik hayatImlza ve doIaYlslyIa

sanata yanslmaIanm gormekteyiz. EndiistriyeI devrimIe birlikte teknoIojiyIe daha biiyiik

bir etkiIe~ime geyen sanat uzun siiredir omeklerini teknoIojinin sundugu oIanaklarIa

gen;ekle~tirmekte, aym zamanda teknoIojiyi konu aImaktadu. Sanatm teknoIojiyle iIgiIi

konuIarl i~Iemeye ba~Iamasl giindeIik hayatl ve sanatl sorguIarken doneminin getirdigi

teknoIojiIeri kullanmasl sanatm tIpkI teknoIojik geli~meIere maruz kaIdlgmda

metamorfozIa~an insan gibi metamorfozIa~masma neden oIur. Bugtine baktiglilllzda

teknoIoji ve sanat iI~kisinin boyutlarlmn video sanatmdan da oteye geytigini

gormekteyiz. Artlk sanatyI1arm en biiyiik taknik destegi biIgisayar ve onun sagIadlgl

diger illultimedya teknoIojiIeridir.

Konunun bu boyutuyIa iIgili yeterli kaynak buImak zor oIsa da okuyucuya

teknoIoji ve sanatm seriivenini anIatan bir giri~Ie bugtintin sanatma bagIayarak kIsa bir

panaromik bakI~ sagIamak amayIanml~tu.
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GiRi~

Gtinlimtiz sanatmm geldigi boyutlar ruzla degi~mektedir. Her geyen gtin yem

teknolojilerin tiretilmesiyle hem gtinltik hayatlmlz iyinde hem de sanat dtinyaslmn iyinde

degi~imler y~anmaktadlr. Bu degi~imler sadece gorme biyimlerimize degil, duyulanmlzm

tepkilerine, ya~am tarzlmlza, sosyal degerlerimize ve gtindelik hayatlmlza yon vermektedir.

Yakla~lk bir ytizyI1dlr teknoloji ve sanatm f10rttintin sanata hem konu bazmda hem teknik

bazmda farkh etkileri olmaktadlr.

Gtintimtizun sanatma bakIldlgmda teknolojilerin elektronik boyuta ula~masl ve yagm

teknolojik hlzmm fazla ytiksek olmasl gtintimtiz sanatmm geldigi boyutlan tammlamakta

zorluk yaratlnaktadlr.

Bu tezin amaCI son bir ytizyI1dlr hayatlmlzm iyine Slzan teknolojinin sanatl nasll

metamorfozla~tlrdlgI ve buglintin sanatmm bu metamorfozla~ma sonunda yagda~

teknolojilerle nasI1 ~ekillendigini anlatlnaktlr.

Bu konuya 6ncelikle panaromik bir bakl~la deginerek glinlimtiz sanatlmn teknolojiyle

geyirdigi evrime deginmek; sanatm teknolojinin etkisiyle geldigi ve gidebilecegi noktalan

gonnek adma onem ta~1ll1aktadlf.

AsI1 olarak gtintimtiz teknolojileri sanatl degi~tirmek adma farkh bir ~ey

sunmamaktadlr. Sanat her zamanki gibi yagmm gerektirdigi teknolojinin ve onun yarattIgI

degi~imlerin neden oldugu felsefi ve sosyolojik durumlara yine yagm teknolojik

yetkinliklerini kullanarak yorumlamaktadlr.

Bu tezin olu~turulma slireci sanat ve teknolojinin btiytik kmlma yarattlgl ilk

donemden almmaslyla kotanhm~tlr. ilk btiylik kmlma, bunun sonuylan ve kronolojik

slireyte bugtine ta~ldIgI sanata etkileri anlatI1arak gunlimtiztin sanatlmn teknolojiyle alan

ili~kisine deginilmi~tir.
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BiRiNci BOLUM
TEKNOLOJi VE SANAT iLi~KiLERi

'Sanat yapltl iyinde dogdugu ko~ullardan bagnnSlZ degildir.,l

W. Benjamin

Benjamin'in bu tespiti sanatl ve sanatll1 teknolojik geIi~imini y6zfunleyebilmek iyin

6ncelikIe onu tarihsel bir baglamda tartl~ma gerekliligini dogurur. Bildigimiz gibi edebiyat

ya da ba~ka bir sanat dah olsun sanat ele~tirisi baglamll1da incelendiginde g6z 6niinde

bulunduracagllTIlz ilk degerler d6neminin tarihsel, iiretimsel ve tabii sosyolojik

6zellikIeridir.

Fakat unutmamamlZ gereken; bir d6nemin artistik iiretimini belirlerken g6z 6niinde

bulunduracagllTIlZ en 6nemli klstaSll1 d6nemin teknolojik yetkinligi olu~udur. Tarihin

ba~zndan beri teknolojik iiretime dayanmayan sanat yapztz yoktur. Teknoloji dedigimizde

akhmlza her ne kadar komplike metal ylgll1lan gelse de aslll1da sanat iiretimine olanak

saglayan "maddesel her teknik geli~me" teknolojidir. Bizi yamlglya dii~iiren belki de

teknoloji dedigimizde kafalllizda olu~an 0 biiyiik makinenin 0 noktaya varll1caya kadar

geyirdigi a~amalan unutmamlZ ve bu a~amalann da teknolojinin primitif halleri oldugu

geryegini iyten iye reddedi~imizdir. Toplama baktlglmlzda yagh boya, resim, fresk emaye,

mozaik, bask! grafigi, seramik, tuny, heykel vb. gibi iiretim ~ekiIIerinin hepsi teknik

geli~menin sonuylandu. Bu daha az karma~lk g6riinen noktadan daha kanna~lk bir noktaya

geytigimizde bilgisayarla kar~I1a~lT1z. Kompleks bir yaplya sahip olan biIgisayar ilginytir ki

1Beatrice Lenoir, Sanat yapltl / C;ev: Aykut Dennan. (4. bs. - istanbul: Yap] Kredi Ktiltlir ve Sanat Yaymlan, 2005, c
2002), s.106.
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sanatvIya tek bir tu;;a basarak eri;;ilebilecek bir duyarhhk, ve~itlilik ve kolayhk saglamI;;tIr.

Ve tabii luz kazandIrmI~tIr.

Desenlerin yani vizimlerle goriintiilerin birle~tirilebildigi ve milisaniye gibi kIsa bir

sfuede boyanabildigi bilgisayar ortammda; sonucu anmda ekranda gorebilmek, gariintliyii

televizyon ekram gibi bir ortama aktarabilmek bilgisayan zamammIzm kutsal aracI haline

getirecektir. D~iiniUdi.igiinde dart milyar renk 01anagI, vizim ve renk bozukluklanmn

giderilmesi, goriintiUerin istenildigi gibi degi~tirilmesi, danii;;tiiriUen veya degi~tirilen

goruntiilerin bir dongii ivine almarak hareketin elde edilmesi, resmin belirli kIsImlanmn

biiyiUtiiliip vogaltI1masI, perspektif, dimetrik, izometrik, tirimetrik, kavalye ve kobinet gibi

goriintiilerin matematiksel tammlan sayesinde iiv boyutlu modellemni~ soyut ve somut

nesnelere uygulanabilir olu~u, renkleri g61geleri aydmlanmayl tamamen sanatm kendi

denetimi altma ahmnasI, vok ve~itli formlarm ortaya vIkI;;Im saglamI~tIr. Bruce'm da

belirttigi gibi, estetik deneyim bir bakIma teknolojinin bir parvasIdIr.2 Baylece sanat sadece

yeni aruatIm aravlan bulmaz aym zamanda yeni kavramsal sorgular yani yeni anlatIm

alaruarl bulur.

Bu noktadan baktI~mIzda teknik aslmda kuramsal bilginin, yani bilimin pratige

dokiilmii~ halidir. Ve teknoloji aslmda hedeflenen noktalara varmak ivin edinilen, fuetilen

bilginin sonucudur. 0 zaman teknoloji tarih ivinde elde edilen bilginin iist iiste konulu;;uyla

geli~ir. Bu da maddi tekniklerde ve;;itlilik ve tabii sanatsal iiretimde de ve~it1ilik demektir.

1.TEKNOLOJI <;AGINA GE<;i~ VE SANAT

Sosyolojik bakI;; avISI geleneksel ve endiistri toplumunu birbirinden aymr bunun

ivin yaptIgI tammlama geleneksel toplumun dogayla iv ive olu;;unun kar;;Ismda endiistriyel

toplumun tam tersine teknik bir ortam ivinde olu~udur.

2 M. Demet musoy , Sanatm Sosyal Smlrlan, (1. bs, Ankara: Utopya, 2005), s.150.
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"George Friedmann'a gore dogal ortam insanm doga ile iy iye y~adlgl, ye~itli

hareketlerinden etkilendigi ortamdlr. Bu ortam henliz donli~iime ugratIhp denetim altma

almmaml~tIr. Gi.iniimliz endiistri toplumlanmn iyinde ya~adlgl ortam ise dogal ortamdan

yok farkh olan teknik bir ortamdlr.,,3

Endiistri 6ncesi toplumlar, yliz ylize ili~kilerin yaygm olmasl, grup, olaylarmda ve

sosyal i~levlerin yerine getirilmesinde bireyin duygulu ve duyarh olmasl, gelenekler,

gorenekler ve tOrelerin ba~at olmaSI, farkhla~madan ziyade bel1Ze~meye dayah bir sosyal

dayaru~mamn olmaSI, kullamlan teknolojinin goreli olarak daha basit olmasl, biz

duygusunun hakim olmaSI ve goreIi olarak uzmanla~mamn, dolaylslyla farklI1a~marun daha

az olmaSI ile karakterize olmaktadIr.

Endiistri toplumlan ise karma~lk bir teknoloji, i~boliimii, uzmanla~ma, rollerin

yogalmasl, toplumsal ili~kilerin geyici, biyimsel ve araysal nitelikte olmaSI, biirokratik

orgiitlenme ve geleneklerin biiyiik oranda yIlaJmasIyla aylga ylkan bireyselcilikle

karakterize olmaktadIr.4

2.TEKNOLOJiNiN GOLGESiNDE GUNDELiK HAYAT VE SANAT

Bugiin toplumsal ve giindelik ya~aml ~ekillendiren iiy faktor vardIr bunJar da bilim

teknoloji ve endiistridir. 20. ylizyrlda aniden giiylenen teknoloji toplumsal yapIda

degi~imlere yol ayml~ toplumun hem maddi hem de manevi degerlerini keskin bir ~ekilde

degi~tirmi~tir. Tabii sanat diinyasl da ilerleyen teknolojinin etkilerinden dogal olarak

kayamaml~tIr.

3Hali Akdeniz, I, 'Teknolojik Toplumlarda Sanatta Yeni Gereksinimlere I1i§kin Giizlemler', CCagda§ Sanat ve Tek

Etkile~imi Seminerinde Sunulan Bildiri, I-Iacettepe Glizel Sanatlar Fakliltesi Yaymlar!, Say! 8),s. 1

4 Ulusoy, a.g.e., s.151
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ilkel yani geleneksel toplumlarda sanat; endtistriyel topluluklardan farkh olarak

kutsal bir etkinliktir. Farkhla~maml~, dine ve geleneklere hizmet eden dayaru~ma ve

btittinle~meyi saglayan bir niteligi vardlr. Medeni geli~menin sonucu olarak ortaya <;lkan

kentle~meyle dogal ortamdan teknik ortama ge<;i~ ba~lar. Bu; sadece insarun dogaya

htikmedebilir hale gelmesine neden olur. Yerle~ik dtizenle birlikte i~boltimti ve

uzmanla~ma da geli~ir. Yava~ yava~ beliren sosyal farkhla~ma sanatm egemen gti<;lerin

hizmetine girmesine neden olur. Boylelikle sanat hem bir gii<; ve zenginlik simgesi olarak,

hem de kimi toplumsal ekonomik ve politik degerlerin benimsetilmesi i<;in kullarulml~tlr.

19. ytizyI1a kadar daha <;ok dinin smlr <;izgilerinde olan sanat bize birincil olarak bu

dtinya ve obtir dtinya hakkmda bilgi vermi~ bizim tarumlmlzl yaparak ne oldugumuzu ve ne

olmamlz gerektigini soylemi~tir. Doga bilimlerinde geni~ bir bilgi birikimine sahip olan,

dogaya htikmeden onu degi~tirebilmeye ve donti~ttirebilmeye ba~layan insan geleneksel ve

dini degerlerin tisrune kendi akhru koyar. ArtIk tiretim metotlannda ve ula~lmdaki

teknolojik ilerlemeler, hem tiretimin yapI1dlgI yeri hem de ol<;egini hem de degerleri

degi~tirmi~tir. ArtIk topraga bagh kti<;tik ol<;ekli te~ebbtislerin yerini geni~ 6l<;ekli ve seri

tiretim yapabilen fabrikalar alml~tu. Bunun sonucunda uzmanla~ma ve i~b61timtintin arttlgl

meslekler tayflrun geli~tigi goriilmektedir. Endtistrile~me <;e~itli ve taraflI ya~am tarzlan

yaratarak geleneksel degerlerin ya da birikimlerin dagI1masma neden olur ve onlan

htiktimstiz kIlmaya ba~lar.

3.TEKNOLOJI <;AGIYLA SANAT<;ININ DEGi~ENALGISI

Buharh trenin ve vapurun yeni bir donem ba~lattlgma ~ahit olan sanat<;I1ar sanatta

biricik oldugu sarulan geleneksel bi<;imlerin uyum ve tislup kurallanru sorgulamaya ve

bilimsel mantlgm paralelinde sanatm i<; mantIgml, kokenini, anlamlru ve fonksiyonunu

ara~tmnaya ba~larlar.

Bu durum yeni bir ~eyler daha ke~fetmeyi saglar daha dogrusu aniden kar~I1a~I1an

teknolojik yenilikler farkh ger<;eklikleri ortaya koyar. Aniden ya~anan ~a~kIn1lklar ve
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heyecan yaratan bu yeni geIi~meIer sanatC(lIarlll ampirik bir bakI~ aylsIyIa iIeriemesine

neden olarak sanatlll gitgide din ve benzeri kurumlardan kopmasrna ve tek ba~llla yekpare

bir organizma olarak aigIIanmasllla neden oImu~tur. Bu organizma y~ayan her organizma

gibi dl~ faktorlerden etkilenmekte ve dl~arIda kalam etkilemektedir. Yani ozgiirle~mektedir.

Sanat burada modernist vizyonuyia geli~ime olan ayIkhgIm ifade eder. Teknolojinin

yarattlgl modem topium sanatlll da iistiine dii~en paYI aimasrna neden olur. iIeti~im

arayIanmn artmasl ve kitieselle~mesi kiiItiirierin birbirleri iyine geymelerine ve

ula~I1amayan biIinmezierin, bilinir oimaya ba~Iamasllla neden olarak biiyiik bir zenginligi

ve de ye~it1i bakI~ aylIanm beraberinde getirmi~tir. BoyIeIikie ya~ayan bir organizma

oldugu geryeginin idrak ediidigi sanat ozgiirIe~erek asIlllda sanatyIYI ozgiirle~tinni~tir.

Sanatyl kendi sanatIm yaratan devrimci bir ruhtur. Basit bir teyp kaylt edici degiidir. Ki~isel

duygu ve dii~iincelerini ifade eden hiir seyimi ve iradesi olan ozgiir bir bireydir.5

KIsaca 19.YY'1ll ikinci yansllldan itibaren, sanatyImn, bireyselle~erek topium adllla

giydigi baZI geIeneksei rollerden slyniarak yerle~mi~ ve ah~I1ml~ olam tasvir etmek yerine

bilime dayanarak diledigini kendi ozerk dii~iincelerini ve kendi yargIlanm tasvir etmeye

ba~ladlgr goriilmektedir. i~te bu noktada fizik, kimya, matematik gibi bilimlerle tam~an

sanatyl toplumdan uzakIa~lyor gibi goriinse de asllllda kendi bireyselligini aniatarak

toplumu olu~turan paryalann yani bireylerin iy diinyasImn yanslsl olan dii~iince ve

aktarImlanyla tam tersine; uzakla~maml~, toplumla daha slkI bir bag kurmu~tur.

Sanatyl artIk ortak deger ve yargI1anm bulmak iyin once kendi bireyselligine bakar

ve boylece toplumun degerlerine ula~lr hale gelir. Sanatlll bireyden biitiine vannaSI durumu

sanata yeni opsiyonlar kazandIrarak onun daha hiir daha spontane daha bagrmsIz ancak

daha az uyumlu olma ozelligini de elde etmesini saglallll~tIr. Dipnot Uygulamah bilimin

verilerini kullanan sanatyl, bir tarafta hayalperestin, diger tarafta bilimcinin karakterini

kazamm~tIr. 19.yiizyllda FranSIZ ele~tirmen ve sosyal felsefeci olan saint simon, ozgiir

5 Ulusoy, a.g.e., s.154
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birey yonelimli ilerlemeci sosyal aksiyon sanat ve bilimin birle~mesini avantgarde olaraka

kavramla~tm11l~tH.
6

19. ylizyI1 bugline kadar toplumca ogrenilmi~ daha dogrusu otoriteler ve kurumlarca

ogretilmi~ olan degerlerin sorgulandlgl yani otoritenin gUy kaybetmeye ba~ladlgr donemdir.

Bireysel deneyimlerin ozelle~mesi ve artmasl otoriteye guveni azaltmaya ba~lar. Boylece

daha once kurumlara bagh olan sanatyl ozel ya~antlYl ve bireysel tercihleri konu almaya

ba~lar. Boylelikle sanatm birincil fonksiyonu degi~erek bireyin kendini ifade etmesi ve

ke~fetmesi olarak degi~ir. "Sanat, sanatymlll izlenimini ve yorumunu serbest blrakarak

malzeme saglamak yonude koklu bir degi~ime ugraI11l~tlr.

6 Aym, 5.55
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iKiNci BOLUM
<;AGDA~ TEKNOLOJiLER, BiLiM VB. iLi~KiLER

1.BiLiMSEL VE TEKNOLOJiK VERiLERi KULLANARAK KENDiNi

YENIDEN YAPILANDIRAN SANAT

Sanatm bilimsel ve teknolojik verileri kullanarak kendi otonom alanmm tesisi ve

sanatvmm ozgilrliigiinii elde etmesinin dogal getirileri ise a~agldaki gibi avIklanabilir:

Sanatsal formlarda biricik oldugu kabul edilen kahplar kmlarak ve~itlilik

kazanml~tIr. Sanatvl dikte edilmekten kurtularak, ele~tiren, sorgulayan ve oneren bir birey

konumuna geldiginden sanat eserini yargllamada i~vilik kriterinin biiyiik oranda kalkmasl

sonucu onun yerine orijinaliteye ve fonn, ifade ve fikir giiciine onem verildigi

goriilmektedir.Ozgiin ifade tarzlanmn tamnmaslyla birlikte yiiksek kiiltiir ve sanat anlaYl~l

biiylik oranda geverliligini kaybetmi~tir.

Bilgi vag1mn geni~lettigi bilgi dagarclgl sanatvlya yeni ilham kaynaklan sunar.

Teknolojinin geli~tirdigi ileti~im aravlanmn kazandudlgl malzeme zenginligi diger

toplumlarm kiiltiirii ve sanatl hakkmda edinilmeye ba~layan yeni bilgiler birvok akIma

neden olarak form ve stil avlSIndan geni~ bir ve~itlilige neden olmu~tur. Nesneyi ve insam

bilim araclhglyla incelemek sanatvlya yeni ufuklar avlTIl~tlr.

Kompleksle~en teknoloji form, stil ve ifade aravlarmda ve~itlilik saglaml~tlr. Bu

ve~itliligin tek nedeni teknoloji degildir, sanatvmill teknoloji kar~lSlnda verdigi tepkilerdir.
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2.BiLiMSEL VE TEKNOLOJiK VERiLERLE DEGiSEN SANAT VE

SANAT<;ININ DEGiSEN DUNYASI

19. ve 20. yiizyI1da bilimseI biIginin paralelinde hiiyiik ivme kazanan teknoloji ve

endtitsrile~me kar~lsmda sanat alanmda verilen tepkilerin kabaea ue;: gruba aynldlgllll

soylemek miimkiindiir:

'Teknolojiyi alkI~layanlar ve paralelinde sanat fonnlan yaratanlar

Geleneksel fonnlara kar~l teknolojinin getirdilderin, ku~kuyla kar~I1aYlp

reddedenler.

Teknolojik ilerlemeler e;:ogu kez sanat formlannm aniinde gitmektedir. Sanate;:lmn

bu teknolojiyi kullamml hemen olmamaktadlr. Bu tiir bir direnmeye neden olan genellikle

sanat fonnlanmn kurwnla~ml~ yanudfu. Ogrenilmi~ gelenegin kInlmazhgldlr. Ozellilde

yeni kazarulan kiiltiirel bir unsurun paradoksal sonue;:lan gazlendiginde bilinen ve ah~lhm~

olarun verdigi guvenli ortama buyiik bir azlem duyulur.

Yeni ile eskiyi bagda~tlnnaya e;:ah~anlar' 7

Teknolojiye sempati duyanIar yeni teknolojinin yani sanayinin imk<1nlannm onlara

bolluk, yenilik ve geli~im sundugunu, bu geli~meninuzmanlI1dan getirdigini ve insanlann

farkIIla~madan dogan bir dayaru~ma ie;:ine girdiklerini saylerler. Diger grup ise insan

ili~kilerinin pare;:alanmglru insarun dogaya ve kendine kar~l yabaneI1a~tIglru iddia eder. Son

grup; ne gee;:mi~i reddetmenin ne de teknolojiden kae;:marun hie;: bir faydasl oImadlgllll

aksine bu iki ueu birIe~tinnek gerektigini saylerler.

7 U1usoy, a.g.e., s.159-160
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3.BiLiMSEL VE TEKNOLOJiK GELi~MELERLEDEGi~EN c;AGDA

SANATc;ININ KONUSU

Teknolojiden fazlaslyla etkilenen sanat91lar eserlerini liretirken temalan11l a91k bir

~ekilde yeni endlistriyel ve kentsel gevreden segerek ya~a11l1 90galtlf ve par9alarlar.

Nesneleri saydam bir ~ekilde list liste betimleyen bu yakla~lm; uzak, yakm, hareket halinde

olan, durmakta olan, gorlinen ve a11lmsanan nesnelerin i9 ige gegerek birbirlerine kan~tlgl

bir bak1~a aittir.

Nesneleri tutarh ili~kiler i9inde tasvir etmeye 9ah~an geleneksel sanata kar~l olan

sanat9Ilar konulan11l 9agda~ dlinyadan se9meye ba~laml~; yan~ arabasl, vapur, u9ak,

lokomotif ve benzerleri teknolojik ogeleri makinenin gliciinlin simgesi olarak

ta11lmlmm~lardlf.

'Sanatm tek110lojik diinyaya baglmh oldugu gorli~iinli benimseyenlerin iki kampta

yer aldlgl gortilmektedir:

Birinci gruptakiler, bu dlinya11ln glizelligini sanatta yal11lz onu betimleyecek degil,

tek110lojinin benze~imleri yerine gegecek bi9imleri, renkleri ve ritimleri bularak yansltmayl

ama9laml~lardlr,

ikinci gruptakiler ise teknolojinin hizmetinde olan slire9lere benzeyen slire9leri

benimsemi~lerdir. Birinci gruptakiler, yan~ arabasml degil motorunu glizellik lilklisli olarak

gormli~lerdir; ikinci yolu segenler ise yontem ve ilke olarak yapllua onem venni~lerdir.,8

Artlk daire, kare, li9gen gibi bi9imlerin mutlak glizelliginden bahsedilirken model

olarak makine benimsenmekte ve i~levsel olarak bir araya getirilmi~ ogeler lizerine

8 Ulusoy, a.g.e., s.160
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kurulmu~ dii~iince sistemlerinin degeri vurgulanml~tIT. Mesela tam bir miihendislik degeri

ta~lyan Eyfel kulesinin varhk nedeni bu bakI~ aC;lsldlr. Ve tabii hazlr-yaplm endiistriyel

gerec;lerin dogrudan kullamml da aym mantlga dayamr. i~C;ilik kriterinin yerini ise ifade ve

formda yaratlclhk kriterinin ahr.

'Konstriiktivizm', uluslararasl bir akIm olarak bu entelektiiel vaziyet ah~ ic;inde

dogmu~tur. Konstriiktivizm, yalm geometrik bic;imler ve endiistriyel malzemeden (plastik,

aliiminyum vb.) yararlanmaktadlr.,9 Omegin 1920'lerde goriilen 'Arkitekton' adl verilen liC;

boyutlu mimari bic;imle yapI1an soyut denemeler, teknolojinin sanattaki aC;lk tezahiirleridir.

Bu anlamda tUm bunlar, ablCl ve yararh yaratlclhgm etkinlik omekleri olarak da

dli~iiniilebilir.

Endiistri ve sanat arasmda bag kurarak sanatsal iiretimlerine yansltmaya c;ah~an

gruplardan bir digeri ise Bauhaus'tur. Endiistriyel tasanm ile sanat arasmda bir koprii

kurmaya c;ah~an Bauhaus sanatc;I1arnun amaCl teknolojinin estetize edilmesi c;abasldu.

Ancak 1. Diinya Sava~l 'yla refah yamnda teknolojik ilerlemenin ya~attlgI korkunc; olaylan

da getirmi~tir. Ve teknoloji yeniden sorgulamr. Diinya sava~larmda teknolouji ve bilimin

insane zarar vererek YlkIm amaclyla kullamlmasl teknoloji ve bilime yoneli ku~kulu sorular

dogmasma ve sanatc;mm da donemin kaosundan etkilenip teknolojiye ukanda

bahssettigimiz bakI~ ac;I1arrmdan farkll bakmasma neden olmu~tur. Acaba teknoloji kontrol

edilemez midir? 'Picasso'nun viicut deformasyonlan gibi tasvirlere yer vermesinin temel

nedeni, c;agda~ uygarhk ve teknigin, ferdin ki~ilik ve haysiyetini bogan ve onu bir obje ve

bir kOle haline getiren olumsuz taraflanna kar~l isyandu.,lO Birc;ok sanatC(1, mevcut diinyaYl

oldugu gibi kabul etmemekte, ancak diinyaYl yok etmek degil yeniden yaratmak

istemektedir. Bu anlamda, sanatc;I1arm teknolojinin yarattlgI yabancI1a~maya kar~l verdigi

tepkiyle ortaya C;lkan bir ba~ka adlm da 'primitivizm'dir.

9 Ulusoy, a.g.e., s.161

10 Aym, a.g.e., s: 162
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Primitif sanat teknikle biIimin egemenliginden, kuraIIanndan, smlrIamaIanndan,

uyu~turucu fikirIerinden ge9ici oIarak kurtuIarak ve saf bir 90cuk bakl~lyIa diinyaya

yeniden bakmak ihtiyacl besIer. BoyIeIikle, bazl sanat9I1ann 9agda~ uygarhgm

kanna~lkhgma, uzmanIa~masma tepki vererek safllga, biIgisizIige ve yaklnIlga egilim

g6sterdikleri g6riiImektedir. Bu ise modem topIumun bilim ve teknolojinin ilerlemesi,

kanna~lkla~ma, uzmanIa~ma gibi temeI ozeIIikIeriye geIi~me gosterir.

BiIindigi gibi, bu ozeIIikler, hem modem sanatm tekniginin ve diinya gorii~iiniin

meydana geImesinde tayin edici bir raI oynamakta hem de diger tarafta, sanatm isyan

etmesini ve tepki vennesini sagIamaktadlr. 11

Ve nihayet Dada AkIml geIerek insam kendinden uzakla~tlfan her tfuIii akIml,

geIenegi,-izmi ve teknoIojiye bagllnhhgl reddeder. Dadaizm yaratlcl i9giidiiye inamr ve

sosyaI veya ekonomik bagIamda 9agn~lmIara sahip oImaYl reddeder. Ge9mi~Ie bag kopar,

hi9bir ~eyIe bagIantl kurmak istemez. Bu akImm sanat91s1, hayatm ritmine ve etraflm

ku~atan bir kiiltfue dayamnamayl yegIer. Bu sanat, acayip, U9 ve uzaktlr. 0 kadar ki, zaman

zaman izIeyiciden sanat eserini tahrip etmesi bile istenmi~tir.

Dadamn aymcl ozelligi; yerle~ik oIan her ~eye llimiiyIe kar~l 91kmasldlr. Esas ve

degerli oIan insan ve onun ozgiir iradesidir. Dadaizm beIirli ustahkIann, bir eserin

oIu~umunda klSltIaYlcl bir ~ekilde yon gosteren adl iistiinde standartlarm yani

slradanIa~mamn oniine gegerek sanatm kor bir odaga ilerlemesini sorguIamaYl sagIar.

Sanatm standartla~masma kar~l 91kan ve -izmIere kar~l dururken nihilist kuralslzhklarma

ragmen kahcl sanat eserIeri blrakIm~lardlf.

11: Ulu50Y, a.g.e., 5.163
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II. Diinya sava~mm kaotik ve aCIh ya~anml~hklan sava~ SOmaSI toplumda gevmi~e

nostaljik bir geri donli~ yapma istegi uyandmf. Bunun bir sebebi Inzlanan teknolojinin artik

~a~lrtmaz hale gelmesi kalllksanmaya ba~lanmaSldlf. Dli~iinsel olarak

kamksanan yani yeni olana ah~an insan neye, nivin ve nasil ah~tlgllll bilmezken uyum

problemleri ya~ar. Bu durum ister istemez kalllksamayla birlikte gevmi~in algI1anlll ve

buglinlin ah~kanhk olmaya henliz yliz tutmu~ olan yenilerini sentezleme ihtiyacIlll

dogurmu~tur. Bu da gevmi~ten kopanlan parvalarla bugline ait olan parvalarm belli bir

sistematik dl~1 kombine edilmesine list liste eklenmesine yani eklektizme neden olur.

Ozellikle sanata yanslyan bu durum ivinde kalan sanatvi alalllyla ilgili hayranhk

uyanduacak ustahklara sahip olmak zorunda degildir.
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U<;UNCUBOLUM
TEKNOLOJiNiN ETKiSiNDE SANATIN METAMORFOZLASMASI

l.BiLiMSEL VE TEKNOLOJiK VERiLERiN SANAT AKIMLARINA

YANSIMASI

Modem sozcligli, Latince'de tam ~imdi anlamma gelen "modo" ve ondan iiretilen

"modernus" sozcliglinden gelmektedir.12 Hristiyanh~n devlet dini olarak belirlenmesiyle

birlikte ilk kez 5. YlizyI1da kuIIamlm1~tIr. 5. ylizyI1da ortaya c;:Ikl~mdan soma modem

kavrmlll Descartes'la birlikte 17. ylizy1lda felsefi bir kimlik kazamr. Descartes'e gore

bilginin kokeninde ben yatar. Dli~linliyorum oyleyse vanm diyerek Descartes dine kar~l

y1kmaz fakat dini sorgulayabilmenin ancak din ve felsefi dli~lincenin birbirinden

aynlmas1yla olabilecegini sayler. Bunun sanattaki yanslmalan da boyle olmu~tur. Dinin

sorgulanmas1 ve kamusal alandan uzakla~tmlmas1 sanatta da dind1~1 dlinyevi konulara

yonelmeye neden olur. Sanatm dlinyevile~meye ba~lamas1 19. ylizyI1da da devam etmi~tir.

Bu degi~iminortaya y1kmasmda en bliylik etken burjuva slmfld1r. Aynca Kant'm her alanm

kendi slmrIanm belirlemesi gerekliligi lizerine olan dli~linceleri donemin dli~linsel

yaplsmm i~aretlerini az yok verir.

Sonuy olarak ister akI1c1 ister duygucu olsun, modernizm tannya duyulan inancm

iradesinin yerine insan akh ve iradesini koyar. Bu noktadan baktlg1m1zda modernizm

dli~lincesi aklIcI11k dli~lincesinden baglms1z dli~liniilemez hale gelir. Modem bir toplumda

bilimin teknolojik uygulamalarmm yam Slra, entelekruel etkinlik de her llirlli siyasal ve

dinsel inanytan bag1ms1z olmahdlr. Modernist dli~lince dlinyamn akll ile dlizenlenebilecegi

ve kontrol edilebilecegi lizerine i~ler. Geli~im iyin modem kliItiirli yaratan Batl aym

12 Mehmet YJimaz,. Modernizmden Postmodernizme Sanat, (1. bs., Ankara: Dtopya Yaymevi, 2005), sy:13
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zamanda bu silrecin dogal bir sonucu olarak modem sanatl yaratlm~tlr. Teknolojiyi ilreterek

dogaYl degi~tirmeye ba~layan insan i9in zaman akll zamamdlr. <;unkii hem geli~en

teknolojiyle hem de bilimsel geli~melerle dogaYl degi~tirebilmekte, hastahklan tedavi

edebilmektedir.

Modem sanatm en onemli ozelligi eski olam reddetmek ve yerine daima daha iyiyi,

yeniyi koymaktlr. Bu da dogal olarak geleneksel olana kar~l 91kmasma neden olur. Dinsel

ve dunyevi olam da birbirinden aylrarak dunyevi olana daha 90k sahip 91kml~ ve dinsel

degerleri geri plana itlni~tir. AkII ve duygu arasmdaki 9izgiyi de netle~tiren modem sanat

insan akll ve iradesini yUceltirken tann inanclmn iradesini reddetmi~ her ~eyin bilim ve

teknolojiyle 9ozi.ilebilecegini soylemi~tir. Modem sanat nesnel ve oznel olam da ayrrarak

tammlamaYl tercih eder. Modem bilim; insan dU~ilnsiin ya da dii~iimnesinbilimin nesnellik

iizerine in~a edildigini one silrer. Oznel olan ise hepimizin bildigi gibi bireysel olandlr.

Modem sanat avant-garde kavramlm da yaratml~tlr. Aslmda Franslz askeri birliklerinde

oncu ekibi temsil eden avant-garde kelimesi sanatta da geleneksellige kar~l olan ve

yenilikleri ortaya koyma cesaretini gosterenlere verilmi~ olan bir addlr. Modem sanat her

alamn kendi i9inde ozerkle~mesini one surer. Bu du~unceyle sanat git gide ozerkle~meye

ba~laml~ boylece resim sanatlmn nesne temsilinden soyut anlatlma giden yolu a91hm~tlr.

Nesne gorilntusu igeren resimler genel olarak figilratif, uzakla~anlar soyutIamacl, soyut ya

da nonfigilratif olarak adlandlfllml~lardlr.Ve soyut sanat 0 kadar one 91kml~tlr ki neredeyse

modernizm ve soyut sanat aym anlama gelmeye ba~laml~tlr. Modernizm aym zamanda saf

sanatl one silrerken, sanata kolaj ve kurgu tekniklerini de kazandmm~tlr.
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1.l.Ara~taki Goriintii Goriintiideki Ara~: Teknoloji ile Resmin TallI~masl

20. yUzyllm ilk geyreginde resim sllllflanm geni~letmekle me~gulken fotograf, film

ve bask! tek!10lojisi de aym mzda yol almaktaydl. Teknolojiyle fuetilen gorlintlinlin dogasl

garipti. Modernist sanatm dogasma ayk!nydl. <;linkii bu gorlinlli, dogamn, hem mekanik bir

kopyaslydl hem de sonsuz saYlda 90galtIlabiliyordu. Bu; nesnenin ozii ya da anlall11na

ula~mak i9in nesne gorlinllisliniin aradan geki1mesi gerektigine inanan bir sanat91 a91S1ndan,

kabul edilebilir bir ~ey degildi.

Modem gorlinlli teknolojisi insan akhmn tezahiir edemedigi sonu9lar dogurmu~tur.

Gorlinlli teknolojisindeki geli~melerin gorme ~eklimizi degi~tirdigi ve yaratlclhglllllz i9in

yeni bir motivasyon yarattIgl bir gergektir. Gorme tekniklerinin degi~mesiyle sanat911un

teknik dii~iinme mekanizmasl da degi~ti. Eskiden yagh boya, tuval vb. malzemelerle

dU~linen ve bunlara gore gorlinlli fueten sanat91 milk fotograf makinesi ve kamera gibi

ara9lar lizerinden yaratacagl gorlinlliyii tasarlmnaktadu.

'Hangi teknigi uygularsak uygulayahm gegecegimiz iki a~mna vardlr. Gonne ve

gormenin maddele~tirilmesi. Birincisi yonteme, ikincisi ise teknige aittir. Gornle

yontemimiz teknigimizin dogal olarak da kullanaca~mlzteknik aracm da belirleyicisidir.

Her yontemin bir teknik tarafl vardlr.,13 Teknik ve yontemler ogretilebilir fakat her ogretme

eyleminde eksikler ve fazlahklar olabilir. YaI1i hi9bir deneyim aslma uygun ~ekilde birebir

aktarI1amaz. Ogrenenin, o~'etileni potansiyeli kadarlyla alabilmesidir. W61fflin : Her

sanat91 kendisinin bagh bulundugu optik irnkanlan hazlr bulur. Her zaman i9in her ~ey

mlinlkUn degildir. derken malzeme ve teknolojiden ziyade, onceden olu~turulan gonne

bi9imlerinin belirleyiciliginden soz etmektedir. Gorme tarih i9inde farkll a~amalardan

ge9i~ini teknolojiyle gergekle~tinni~tir.14

13 Yllmaz, a.g.e., S.13.

14 Aym, a.g.e., s.13.
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Bir teknik ya da arac; bir sorunu c;ozmek ic;in yaratlhm~ olabilir, ancak yaratllan bu

yeni teknoloji de daha onceden tahmin bile edilemeyen g6rme ve hissetme bic;imlerine yol

ac;ar.

Jan Van Eyck'm resim sanatmda yaghboyayl bulmasmm altmda gerc;ekligi her

ayrmtlslyla yansltabilme amaCI yatml~tI. Gerc;eklik zamanla degi~iIne ugradl ve anlatI1acak

daha c;ok ayrmtl hayatlmlza girdi. Eyck'm ya~adlgl donemi dii~iindiigiimiizde yagh boya

daha yeni icat edilmi~ken bizler bugiin yaghboyamn da otesinde malzeme sec;enegine ve

teknik altematiflerine sahibiz.

Resim:l Jean Van Eyck

Kaynakgardenofpraise.com/art29.htm

Boyanm icadmdan bu yana yiizyI1lar ic;inde resmin iizerindeki boyasal seriivene

~ahit olmaktaYlz. Daha oncesinde bir devrim olarak adlandmlabilen yaghboyamn iiretimi

kamera ve fotograf makinesiyle yer degi~tirir. Fotograf resimle arasma kesin bir c;izgi

koyarak bir anda c;agm biiyiik bulu~u olarak zihinlerimizde yerini ahr. ilginc; olan fotograf
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makinesi ve resmin dtiellosu fotograf makinesinin icadmdan bir hayli soma modernist

resirnle birlikte gen;ekle~mi~tir.

1.2.Fotografm Gijriintiisii

Benjamin garlintti fueten bu ikilinin birbirleriyle olan dtiellosunun faridl ve dikkat

gekilmesi gereken sonu9lan olacagllli sayler ve bunlara i~aret eder. c;tinkti fotograf

makinesiyle birlikte sanat91llin ytiktimltiltikleri degi~ir. Artlk yetkin bir ~ekilde flr9a

kullanmak zorunda degildir. Bir garlinlli olu~turrnak tizere 9ah~an bir ressarnm artIkllirn bu

ytiktirnlilltiklerini objektife bakan goziine ytiklemesi yeterlidir.

Resim sanatmdan pek 90k sanat91 fotograf makinesini farkll ama9lar i9in

kulIanml~tIr. Buniardan biri Nadar'dIr. 15 Ashnda karikatfuist olan Tournachon 9izrnek

istedigi konulan fotografladlgl garlintillerden faydalanarak canlandmnak isterken bir anda

tinlti fotograf91 Nadar oIrnu~tur.

Resim 2: Gaspard-Felix Toumachon, Nadar

Kaynak:www.hit.ac.i1/...IPhotographv/alo chive.htm

15 YI1maz, a.g.e., s.28.
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'Empresyonistler ISe yeni araYI~lar ic;:ine girerken 0 gline ta~man reSlill sanat

anlaYI~ma ters dii~ecek bir ~ekilde kompozisyon, c;:izgi ve konu belirginligine itibar

etmezler fakat geleneksel formlara da tamamen kar~l durmazlar.' 16 ilgilendikleri 1~lgm

tuvalin iizerindeki etkisidir, l~lk-nesne ili~kisidir. TIpk! Nadar'm yaptIgl gibi izlenimciler

de c;:ok klsa siirede gorlintii elde etmeye yarayan bu arac;:tan faydalanmak istemi~lerdir.

Monet, Cassatt, Renoir ve Henri'nin l~lk iizerine yaptlklan c;:ah~malar sonunda edindikleri

bilgilerle eserlerini ~ekillendirirler. Bu geli~meler siirerken fotografm sanat olup

ohnadlgImn tartI~llmasl yeni sorular ortaya C;:lkam.

'Bunlardan en biiyiigii goriintiiyii saglayamn bir makine olmasmm yamnda

goriintliniin c;:ogaltllabilirliginin eserin biricikligini yok ediyor olu~udur. Resim geleneksel

yerini korumaktadlr.' 17 Resmin geleneksel tahtma gec;:emeyen fotograf reddedilmi~ gibi

goriilse de dogasmm belli sonuc;:lanolan kolay iiretimi ve kolay dagltIlabilir olmasl ve

fotograflanan gorlintillerin bask! malzemelerine (gazete, dergi gibi )gorsel kaynaklar

saglamasl kabul gonnesine neden olur. Hepimizin bildigi gibi geleneksel inam~a gore

sanatc;:mm ilk iiretimi her zaman ic;:in tek ve biriciktir. Hi<;bir kopya onun yerine ge<;emez,

fakat Benjamin'in belirttigi bir gerc;:ek vardlr. Kopyalar sanat eserinin biricikliginin

biiyiisiinii bozar. Sanat eserinin teknik yolla yeniden iiretilebildigi c;:agda yitirilen, sanat

eserinin ozel atmosferidir. 'Benjamin atmosfer kavramml, izlenenin ne denli yakmda

bulunursa bulunsun bir defaya ozgii gorlin~ii olarak tammlar.' 18 Aynca c;:ogaltIlabilmesi

onu kitlesel hale getirir c;:iinkii hayli geni~ bir kitleye dagIllml saglamr.

Benjamin'e gore sanat yapltlmn teknik yolla yeniden iiretilebilir olmaslmn en

olumlu yam diinya tarihinde ilk kez bir yapltm kutsal tOrenlerin asalagl olmaktan

16 Ulusoy, a.g.e., s.I 61.

17 Yllmaz, a.g.e., s.30.

18Kenan <;:agan, , PopiiIer Kiiltiir ve Sanat ,( 1. bs., Ankara: Altmkilre Yaymlarl, 2003), s. 165
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kurtulmasldlr. Fakat buna neden olan tek belirleyiei fotograf makinesi degiJdir. Sanatm

diinyevile~mesi ve burjuvazinin paralel deviniminin dogal sonw;landlr.

Benjamin'e gore, resmm biiyiisiiniin bozulmasmm bir diger nedeni de baglam

degi~ikligidir. Bilindigi gibi, bir yaplt iiretim amaemdan ve mekamndan uzakla~t1flldlgl an

anlam ve i~lev kaymasma ugrar.

1.3.Tuvaldeki Gen;eklik Filmdeki Ger~eklik: Kamera Goriintiisii ve Tuval

Teknik bir mekanizmayla ilretildigi i<;in filmin tuval resminden daha keskin bir

ger<;ekIik sunmaSI ka<;mI1mazdlr. Benjamin ressam ve kameramam yani iki farkh gorlintil

ilretieisini kIyaslar. Ona gore ressam bir bliyiieiiye, kameramansa bir eerraha benzer.

Bliylieiiniin hastasl ilzerindeki otoritesi daha geni~tir.. Cerrah ise biiyiieiiniin tersine

hastamn govdesini kesebilir onun lizerinde inee aynntI1ara girebilir. Yani biiyiieiiniin

hastasl varhk olarak biitilnliiglinii korur fakat eerrahm hastasl par<;alara aynlml~tIr. Biiyiieii

olan ressam elindeki verilere gore hastasIYla belli bir mesafeyi korurken eerrah olan

kameraman hastaslmn dokusunun derinliklerine girer. DolaylSlyla ortaya <;lkan ililinler

kendi dogalarmdan otilili izleyiei ilzerinde farkll etkiler blrakIrlar. Bir tablodaki goriintil

hareketli bir devinime sahip olsa bile hareketsizdir. Bir film ise izleyieiye darbeler halinde

<;arpar. Bir resmin kar~lsmdaki izleyiei onun hakkInda uzun silre dii~iinebilir. Film

goriintiisiiniin izleyieisi ise goriintiileri birbirine baglama <;abasl i<;indedir. Bir filmi izlerken

tek tek karelere baktIglmlzda her kare i~aret ettigi noktamn anlamml yansltlr. Birbirini takip

eden her kare anlamm art arda akan gorlintliIerIe siliekli degi~mesine neden olur. Bir

miizede birden fazla izleyiei bir resmi izleyebilir fakat filmin kopyalanmasl sayesinde film

diinya lizerindeki farkh kitleleree aym anda izlenebilir. Resmi izleyen bir izleyiei resmin

i<;ine dahil olmaya ba~lar fakat kitleseIIe~en film, izleyieiyi i<;ine <;ekemez. Topluluk filme

aym anda e~it oranda yogunla~amaz. Film iiretim kaygllan yiiziinden izleyieisine daha <;ok

mahkumdur. Fakat bir ressam kendini izletebilmek i<;in izleyieisine gore bir <;ah~ma

yapmak zorunda degildir.
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2.MODERN AKIMLARDA SANAT TEKNOLOJisi

'Picasso; sinemarnn ve fotografm ortaya (;:IkI~mdan soma resim yapmanm mlimklin

olup olmadlgl sorusuna glizel bir cevap vermi~tir. Aksine ~imdi resim yapmak

mlimklindlir. En azmdan ~imdi neyin resim olup olmadlgIrn biliriz,19

Klibizm uzaydaki farkh konumlanrnn bir aradahglill gostermeye 9ah~IT. <;:;linkli

gergek "~eylerin" gorlinrulerindeki donli~limleri temsil ediyor gibi goriinlir. Yani onlan

tanllnlayabilmek i9in dekonstrlikte etmeli, par9alamah ve yeniden konstriikte etmelidir. Bu

sebeple klibizm'de kopyalanan, ahntI1anan bilgiye ~ahit olamaYlz. Klibizm nesnenin farkh

dlizlemlerdeki goriinlimlerinin rasyonel ve bilimsel ara~tIrmasma dayarnr. Resim artlk

farkh bir yol 9izmeli ve geleneksel degerlerinin yerlerine yenilerini koymahdu. Bunun i9in

Picasso topladlgI sanat dl~l nesneleri bir araya getirmeye ba~lar tlpkl film par9alarmm

kurgularn~l gibi heterojen bir blitlinllik yaratlr.

Resim 3: Picasso / Guitar

Kaynak: thinkingaboutart.blogs.com

19 Y1lmaz, a.g.e., s.35.
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Teknoloji ve bilimin teknik dl~mda yanslmalanru da goriiriiz. Empresyonizme kar~l

olarak geli~tirilen ekspresyonizm 'Bireysel algi' ve psikolojik siire~;1er lizerine yapllan

ara~tlfmalar, sanat,;arun kendi duyarhhglru dl~ dunyarun tasvirinde ifade etmesi fikrini

dogurarak, empresyonizmin dl~ diinyarun dogurdugu izlenimi tekrar meydana getirme

anlaYI~ll1l reddetmesini saglaml~tlr.2°

Yine, sfurealizmin bilin9aItIru ara~tlrdlgl donem ise psikanalizmin bir bilim haline

geldigi doneme rastlar. Tum bu omekler bilimin ve teknolojinin sanat9mm ufkunu, alglSlru,

konusunu ve bi9imsel yelpazesini ne kadar geni~lettigini anlatlr. Gelenekseli reddederek

bilime onu tannsalla~tlracak bir deger yiikleyen fiitiiristler ise teknolojik iiriinleri

kendilerine esin kaynagl olarak se9mi~lerdir. "Futiirizmin kurucusu Marinetti, etkili ve

co~kulu bir dille mekanik gU9lerle donanml~ diinyayl alk1~laml~, ge9rni~ ile olan baglann

kopanlmaslru ve devinimi ifade eden hlZI savunarak, ancak bir sanayi iirunu ile 9agm

glizelliginin yakalanabilecegini onermi~tir.,,21

Gelecek9i yani Fiitiirist akum yaratan sanat9J1ar ba~langwta ne yapacaklan konusunda

kararslZ kalsalar da ama9lan devinim halindeki bi9imleri ust uste bindirmektir.

Yaptlklanndan memnun olmaymca bigem araYI~ma devam ederler.

Bunlara en somut omeklerden biri Boccioni'nin Roo Durum]an adh U9lii

panosudur. Roo durumlan ugurlamalarda lokomotif, ondan 9lkan dumanlar, birbirine

sanlarak vedala~an insanlar kubist bir tablodayml~ gibi ust iiste bindirilmi~tir. Burada doga,

duygu, teknoloji ve devinimin geli~ik birlilcteligini gormek mumkiindiir.

'Yine Picasso'nun teknolojik artlklarl kullanarak heykel yapmasmm ardmdan in~aci

heykel ortaya 9lkar. Picasso topladlgl par9alan birle~tirerek ortaya koydugu heykelleriyle

20 Ulusoy, a.g.e., s.161.

21 Ulusoy, a.g.e., s162.
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yeni bir y6nteme ilham kayna~ olmu~tur. David Burluik, kubizm adh makalesinde ilk kez

konstrtiksiyon kavramull kullamr. ,22

D6nemi itibariyle teknigin gelecegi ve bizim hayatlmlzda yaratacagl degi~imler

hakkmdaki du~unceler yalmz resimde degil, yazlm ve filmde de ileriye d6ntik g6rGntU ve

hayal imgeleri yaratml~tlf. Mars'ta ve 6teki gezegenlerde y~am olup olmadlgInm

tartl~llmasl, uzay yolculuklan ile ilgili fantazmalar sonucu Lissitsky, Tatlin, Stenberg,

Exter ve Moholy Nagy gibi konstrUktivistlerin yapltlan uzay ara9lannm tasanlanm veren

bir till teknik resim niteligi ta~lf.23

1=

Resim 4: El Lissitzky/ Red Wedge/1919.

Kaynak: blogs.princeton.edu/wri152-3/s06/borowitz/how...

22 Yllmaz, a.g.e., s. 29.

23 L.Kilbra Gilner, '<;agda~ Teknoloji ve Sanat', C;;agda~ Sanat ve Tek Etkile~imi Seminerinde Sunulan

Bildiri, (Hacettepe Giizel Sanatlar Fakilltesi Yaymlan, Say! 8.), s. 122
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2.l.Makineden Gelen Estetik

Tiim bu oIanIann takibinde daha once de bahsettigirniz TatIin'in III. Entemasyonal

AmtI'm goriirliz. 400 metre yiiksekliginde oImasi planlanan amt yine bir miihendislik

harikasl oIabiIecek olan Eiff"el Kulesi 'ne bir altematif olacaktl.

IIIIII
III II II
Iii :il
III II
II I!
III
llJ ..

Resim 5: Tatlin / Memorial to the Third International /1920.

Kaymak: jacketmagazine.com/26/kennedy.html
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"Fotograf ve bask! tekniklerinin tiretimlerine daha yok yanslmaya ba~lamaslyla

sanatyllardan bazI1an afi~ ve reklam tiretimi yapmaya ba~larlar. BunIa:nn en onemli

omeklerini Mayakovski ve Rodyenko verir." 24

Resim 6: Vladimar Stenberg /1929.

Kaynakparis.blog.Iemonde.fr/...1

14 YI1maz, a.g.e., s. 91.
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Resim 7: Rodchenko /1928

Kaynak: paris.blog.Iemonde.fr/.. ./
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Resim 8: Rodchenko/1928/

Kaynak:paris.blog.lemonde.fr/...1
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Resim 9: Rodchenko /1928.

Kaynakparis.blog.Iemonde.fr/.../
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Resim 10: Moholy Nagy.

Kaynakstudent.britannica.com/comptons/art-39409/Pho...

Resim 11 : Moholy Nagy.

Kaynakstudent.britannica.com/comptons/art-39409/Pho...

29
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'Aym donemde film yonetmenleri ah~I1ml~ konulan blrakIr ve sokaga <;lkarlar.

insanlan i~ ortamlarmda giinliik ya~ama i<;inde goriintiileyerek makineyi ovmeye <;ah~1flar

ve makinenin ruhunu ke~fettiklerini ifade ederler. ,25 Lissitzki ise makineleri selamlar.

Fakat i<;lerinden bugiiniin teknoloji ve sanat ikilemine en yakIn omekleri Gabo verir.

Bununla ilgili ilk koklii giri~im, 1920'de Naum Gabo'nun, elektrik motoruyla <;ah~an, ilk

kinetik konstriiksiyonu ger<;ekle~tirmesiyle olmu~tur.Gabo kiibizmden esinlenerek in~acl

dii~iince sistemine uyarlar.

Resim 12: Naum Gabo /1916.

Kaynak:fusionanomaly.net/naumgabo.html

Gabo bu eserle teknoloji ve sanat arasmda somut bir ili~ki kurarken bir yandan

50'lilerin onemli sanat hareketlerinden kinetik sanatm temellerini atar "Sanal Kinetik

Hacim" adml ta~lyan bu yaplt, tabamndaki elektrikli motor tarafmdan dondiiriilen,

dildemesine uzanan <;elik bir tel par<;asmdan olu~ur. Motor farkh ruzlarda <;alI~tlflldlgmda

15 Yllmaz, a.g.e., s. 92.
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biikiilerek danen tel paryaSl, havada farkh dairesel kesitli hacimlerle, dl~ yilzeyde sanal

g6riintiiler meydana getirir.

Resim 13 : Naum Gabo /1916.

Kaynak:fusionanomaly.net/naumgabo.html

insan fikri sanat ve bilim arasmdaki yizgiyi net bir ~ekilde koyar. Bilim bazl ~eyleri

ke~fetmeye yah~uken paryalar, baler ve gerekirse Ylkar. Sanat ise blitiinle~tirmek,

birle~tirmek, in~a etmek yani yapmak lizerinedir. Gabo'nun heykellerine baktlgImlzda

buglinlin bilgisayar sistemlerinin konstrliksiyonlanyla ne kadar yakm baglan oldugunu

g6rebiliriz.
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Resim 14: Naum Gabo.

Kaynak: fusionanomalv.net/naumgabo.htmI

Nicholas Schoffer ise, Tatlin ve Gabo'nun 9ah~malanndansoma 1961 'de en btiytik

kinetik bulu~unu gergekle~tirir; Liege'de, Kongre SaraYl'nm yam ba~mda 52 metre

yilksekliginde "Luminodynamique" bir kule in~aa eder.
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Resim 15 : Nicholas Schaffer / Spectacle luminodynamique/

Kaynakwww.tamabi.ac.jp/IDD/shiro/ia/ia.html

Bu kule; 0 tarihten soma kinetik sanatm bir amtl olarak kabul edilir. Nicholas

Shaffer, 1936'da Paris'e yerle~mi~ olan Macar aSllh bir sanatYldlr. Ama Paris'e gelmeden

once, 1920-1930 arasmda Tat/in, Man Ray, Gobo gibi sanatyl1arm uygulamalanna paralel,

seslendirmenin onemli bir rol oynadlgl "electronique-cybemetique" kurgularla teknolojiyi

sanata ayma yolunda ilk yabalarl gosterir.
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Resim 16 : Thomas Wilfred / Clavilux/

Kaynak www.gis.net/-scattlc1avilux/c1avilux.html

Danimarka asl1h Thomas Wilj1-ed'in 1919'da iinlii "Clavilux'iiniin New York Modem

Sanatlar Miizesi'nde ozel bir salona yerle~tirilmesiyle, kinetik sanat, miizede yerini almaya

ba~laml~tlr.

Resim 17 : Thomas Wilfred!

Kaynakwww.gis.net/-scati/c1avilux/c1avilux.html
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2.2.Duchamp ve Dada

Dunya sava~lyla birlikte yalan sava~ yanlanm susturmak dunya diizenini yeniden

yorumlamak iyin bir anda yeni bir grubun yapI1andlgl goriiliir. Bu grup tahmin ettigimiz

gibi Dadadlr. 'Dada; Batl uygarhgmm anlamslzhgrm savunur. ,26 Mantlgr, hiyerar~iyi ve

toplumsal denklemleri reddeder. Dadaya gore sanatm onunu kesebilecek her tiirlu kavram

reddedilmelidir. Bellegi reddeder. Ve Dada rum bunlan yaparken, yani geymi~in izlerini

silmeye yah~lrken aslmda gelecegi yok etme karanndadlr. Geymi~in golgeleriyle

~ekillenmi~ dogal olmayan yeni iiretimler gereksiz ve yapaydlr. Burada ise deginecegimiz

konu Dadacllardan Duchamp'tlr.

Gunluk sanat objelerini baglamlanndan kopararak bir anda sanat nesnesi haline

getiren Duchamp onca zamandu yeteneklerine buyiik degerler atfedilen sanatylyla ilgili

algrYl ve sanata yiiklenen burun estetik ve kavramsal degerleri yerinden oynatml~tlr.

Duchamp bir esere atfedilebilecek degerin belirleyicisinin sanatyl olduglillU soyler. Yani

sanatylmn giinluk hayatm iyinden aldlgl bir nesneye verdigi ad, ona koydugu tamm ona

sanatsal bir deger katarak sanat nesnesi haline getirir. <;iinku 0 obje artlk gunI-uk hayatm

iyinde slradan bir nesne degildir. Sanatymm diinyaslmn getirdigi kavramlarla tammlamm~

bir objedir ve artlk bir sanat nesnesidir. Duchamp bunu yaparak onca zamandlr buyuk

anlamlar atfedilen sanatl bir anda basit1e~tinni~tir. Bu kadar komplike bir geymi~ten kopan

sanatm aniden basit1e~mesi kendi iyinde daha yok soru banndmnasma neden olmu~tur.

26 YJlmaz, a.g.e., s.81.
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Duchamp aslma bakIhrsa Picasso 'nun belki de dti~tinsel boyutta yok bilinyli

yaprnadlgl, sezgisel yaptlgl yani objeleri toplayarak yeni bir eser yaratma yabaSml daha

ileri gottirerek sanatylmn hayata kavramsal bakI~lm glindeme getirmi~tir. Bu sanat

dtinyasmda btiytik bir sarsmtl yaratlr. <::tinku teknik anlamda baktIglmlzda kaba saba bir

tesisat malzemesi alan pisuar bir anda Bay Mutt'un seytigi bir nesneye donti~mti~ttir bu

sebeple onun alglSlmn ve tercihinin seyiciligini ta~lr. Bu obje belki sunulu~ amaclyla en

sade, yalm ve basit sanat nesnesidir. Bu durum sanat eserinin biricikligi bir yana sanatm ne

oldugu ve sanatylmn kim oldugunu bir kez daha sorgulatlr. <::tinkti sanatymm ernegi ve

ustahgmm nereye konulrnasl gerektigi bile belli degildir. Dada ve Duchamp'm sanatm

kavramsal boyuttaki algllam~ml sanatl ~ekillendirirken sanat91lar teknolojiden esinlenrneye

devam ederler.

Amerikah bilirn adam1 Frank Lalina, 1954'te hareketli etkiler yaratan tuvallerini

sergilernekle, teknoloji diinyasma ilk adlmlanrn atar. Ardmdan "lumidyne" olarak

adlandmlan bir sistem geli~tirerek, pleksiglas bir ekran iizerinde renk ve biyimlerin akI~lrn

saglayan teknolojik aygIt ortaya ylkanr. Sanatsal i~leri, tlpkI geleneksel bir tuval gibi

duvarda sergilemekteydi. Lalina, aym zamanda "reflectodyne" adml verdigi sistemle

biyimlere daha Qzgtir bir akI~ saglamaya yah~tl. 1950'li Ylllarda Brezilya'lI Abraham

Paratnik'in "Cinechromatique" aygltlan da bu dtizeyde yah~malardlr.



Resim 18 : Frank Malina / Reflectodyne/

Kaynakwww.olats.org/.. ./malina/arts/monographUS.php

Resim 19: John Healey / Chromocinetisme/

Kaynakwww.olats.org/.. ./malina/arts/monographUS.php
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Bu paraleldeki bir ba~ka yall~ma da l~lklann hareketi ilkesine bagh olarak ingiliz

John Healey tarafmdan geli~tirilmi~tir. Hareket Sanatl ile teknoloji arasmdaki ili~kiyi

ara~tmcl yonde deneyimler, bir yandan bu sanatyI1arla bir yandan ba~ka bir grupla

"chromocinetisme" adl altmda yagda~ bir akIma donli~tiirmli~tiir.

2.3.Sanat Hi!; Bn Kadar Popiiler Olmaml~tl

II. Dlinya Sava~l sonrasmda ustalarca; bilinyaltml ylkarmayl amaylayan soyut

dI~avurumcu aknn belirir. Soyut dl~avurumcu sanat kullandIgI malzeme ve ozel flrya

vuru~lanyla inandlgl dli~linceyi anlatlr. Donemin genylerinin II. Dlinya sava~mm olwnsuz

etkilerini lizerlerine giymeyi reddedi~leri ilginy gorlinse de bunu kliltiir endlistrisinin renkli

diinyasma yani genylerin televizyon ekranma yanslyan dramatik gorlintlilerle reklamlarm

yeli~kisi iyinden eglenceli olam seymelerine baglayabiliriz. D6nemin teknoljik ve Wltiirel

yapIsl degi~en iiretim ~ekilleriyle gitgide eklektik hale gelmeye ba~lar. Eklektik yapI

zamanla kitle ileti~imiyle gizli bir anla~ma yapml~yaSma uzla~lmcl bir ~ekilde birle~ir ve

kitle ileti~im araylanyla birle~en eklektik yapI pop artm dogu~una zemin hazrrlar. Donemin

sanatI popliler olandan beslendiginden pop sozcligli sanat etkinliklerinde geni~ bir alam

kapsar. Bu dogaldlr yiinkii popular kliltiirli besleyen kitle ileti~im araylarmdan ve onlann

yarattlgl ileti~im imgelerinden gelmektedir

Kliltlir endlistrisinin, iyinde bulundugu tekIl0lojik geli~melerin ve kitle ileti~im

araylarlmn amnaslyla popliler kliltlirlin iyinden bir anda ylikselen Popart devammda

gelecek olan op art ve yeni geryekyilik ise zaman iyinde resimsel olmayan sanatI OIiaya

koyacaktu. Yani zaman; sanatl tuvalden koparan Duchamp'm varislerinin zamamdlr. Pop

Sanat ingiltere ve Amerika'da birbirinden haberdar olmakslzm aym zamanda ortaya

YlkmI~tlr. Bunu kitle ileti~im araylannm ve teknolojinin dlinya lizerindeki sImrlanm

homojen hale getirmesi olarak yarumlayabiliriz. 1950'den sonra sanat okullarmda

hissedilmeye ba~layan pop art genylerin glinllik ya~ama olan ilgilerini yok iyi aYlkhyordu.

insamll kendisiyle ilgili ozel durumlanmn i~lemnesine elverecek alan tlim olanaklan

barmdlrmaktaydI. Bunlara olanak saglayan TV, reklam, yizgi film, sinema vb. ileti~im
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araylanydI. Bu araylann yagda~ geryekliginin bilincine varan geny ressamlar; amaylan

ya~amm iyine dalmaksa, bunu yapmak iyin ifade araci olarak kitle ileti~iminde kullalllian

imgeleri ve degerleri kullanmalan gerektiginin farkma vanrlar.

Pop Art'm iyindeki teknolojik etkiler kendini 1953 Yllmda yagda~ sanatlar

enstirusunde gosterir. Bir grup sanatyIllln bagll1lSIZ bir grup olu~turmaslyia daha da dikkat

yeken abmm temsilcilerinden Eduardo Paolozzi insanm teknolojiyle olan sIb bagl11l

gosteren resimleriyle admdan soz ettirir.

Resim 20: Eduardo Paolozzi / Calcium Light Night: Central Park in the Dark!

Kaynak:www.dundee.ac.uk/museum/sac/intro.htm

Duchamp'm yapltIan ve yah~malan ise geny pop sanatyllanlll derinden etkiler.

Duchamp'm sanata readymade'i sokmasl geny resSamlarll1lIZm resim dillerinde kitle
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ileti~im arae;lanmn kullandlgI imgelerden yararlamna ve tabloyu dl~ gere;ekten aylran smm

ortadan kaldlrma isteklerine uygun d~er.

2.4.Sanat Her Yerde, Evlerimizin I~inde

ingiliz pop sanatlmn geli~iminde lie; temel eyre izlenir. Bunlann birincisi Richard

Hamilton'm egemen oldugu donemdir. Akllnm olu~umu teknoloji simgesi altmda geli~ir.

Resim 21: Richard Hamilton / Glorious Techniculture/

Kaynakwitcombe.sbc.edu/modernism/modpostmod.html

Hamilton "insan, Makine ve Devinim" adh bir fotograf sergisi dlizenler. Sonrasmda

"This Is Tomorrow" konulu bir gosteri e;ere;evesinde bir panaYlr tasanml yaratrr. Bu
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tasanmm ilginc; olan yam dl~ mimaride kullamlan kitle ileti~im arac;lanndan derlenmi~

gorsel imgelerle donatI1masldlr.

Resim 22: Richard Hamilton / Just What Is It That Makes Today's Home So Different, So Appealing?

Kaynak:witcombe.sbc.edu/modernism/modpostmod.html

Takibinde "Bugiin Evlerimizi Boylesine <;ekici Ve Farkh Kllan Nedir?"adh

c;ah~masl tiiketim toplumunun gerc;ek bir envanteri olarak tammlanacaktlr. 'Hamilton diger

c;ah~malanyla da c;agrl~lm yapan, imgelerin olu~turdugu bir evreni aralar, bir egrinin cinsel

c;agrl~lml ya da bir ba~ka c;izginin giic; etkisiyle oyunlar diizenler, sanatC;l bu yoniiyle,
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ileti~im arac;lanndan ahnml~ resimlerin ani ~ok goriintlilerini kullanan Amerikah Pop

SanatC;llan'ndan aynhr. ,27

Pop sanatmm birinci doneminde insan ve ileti~im arac;lan arasmdaki etkile~im

vurgulanml~ ikinci donemde bunun aksine c;evre on plana C;lIQm~tlf.Pop sanatmm Amerika

ayagma baktlglmlza Andy Warhol'un reklam panolan, Lichtenstein'in moda desinatorlUgii,

Oldenburg'un ~i~e ve gazete illlistrasyonlan, Wesselmann'm c;izgi film yaptlgl gorlillir.

Resim 23: Andy Warhol / 365 Takes/

Kaynakwww.artguotes.netl.../turguoise-marilyn-1962.htm

27 Semra Germaner, 1960 Sonrasmda Sanat ,(1. bs., istanbul: Kabalcl Yaymevi, 1997), s.ll



roy lichtenstein poster originals

Resim 24: Roy Lichtenstein / Kiss V - Silkscreen print!

Kaynakwww.askart.com/...Iroy Iichtenstein.aspx

Resim 25: Roy Lichtenstein

Kaynakwww.askart.com/...Irov Iichtenstein.aspx
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Resim 26: Claes Oldenburg

Kaynak:www.junior.britannica.com/...IClaes-Oldenburg

Resim 27: Tom Wesselmann / Study for Bedroom Painting!

Kaynak: www.artregister.com/SeavestlntroductiontoColI...

44
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2.S.Bu FlrsatI Ka~lrmaYlD

Pop sanatlmn en 6nemli sanat<;llanndan olan Andy Warhol <;ah~malanyla d6nemin

atmosferini en iyi ~ekilde anlatlr. Warhol reklamclhktan sanata ge<;meye karar verdiginde

diger pop sanat<;llannda bulunan ktiltiirel birikime sahip degildir. Fakat belki de bu durum

onun gGnliik ya~aml sanata ta~lmak konusunda daha objektif kIlar. Warhol ba~langl<;ta

<;izgi kahramanlar <;izer. Fakat sonrasmda Warhol'un resimh:rine konulanm gazetelerden

se<;tigini g6riillir. Devammda Warhol Brillo ve Campbell kutulan ve Coca Cola ~i~eleri gibi

giindelik ya~amdan par<;alar se<;erek gGndelik y~aml ve tiiketim toplumunu ve nesnelerini

yansltlr. "Andy Warhol'a gore giiniimiizdeki ger<;ekiistiicii sanat pratigi artlk eski anlamlm

yitirmi~tir. <;:iinkii giiniimiiziin ger<;ekiistii nesneleri caddelerce ve sokaklarda

bulumnaktadlr.,,28

28 Adem Gen<;:, , 'Makine Uygarhgl ve Plastik Sanatlar', Cagd~ Sanat ve Teknoloji Etkile~imi Seminerinde Sunulan

Bildiri, (Hacettepe Glizel Sanatlar Fakliltesi Yaymlarl, Sayl 8 .),s. 100.
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Resim 28: Andy Warhol / Brillo Box!

Kaynak:www.undergroundartproject.com

imgenin kutsal adledildigi bir toplumda Warhol tiiketim d6ngiisii ic;inde yer alan

imgeleri sanatsal bir platforma ta~lyarak onlan da yUceltir. Hem uyguladlgl teknik hem de

c;ok saYlda goriintiiniin yan yana kullamlmasl sanatc;mm ic;inden C;lktlgl reklamcl11k

dlinyas1l1a ait bir anlatlm, bir tamt1m ozelligidir. Yapltlarmda endlistriyel serigraf teknigini

kullanan Warhol bu alanda uzmanla~ml~ ki~ilerle c;ah~ml~tlr. Boylesi bir i~birligi bir

yandan, sanatC;1 ve yaplt1 arasma bir mesafe koyarken, Gte yandan yapltm olu~umunda diger

ki~ilerin katkIsma yer vemli~tir. Boylelikle Warhol sanatsal yaratl ile maddesel liretimi

birbirinden aYIm1I~ olur ki, onun bu dli~lincesinin habercisi olarak degerlendirilebilir.
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Tablolannda kullandlgl imge dizilerine gosterdigi ilgi giderek Warhol'u sinemaya

yakmla~tlrml~ ve sinema alamnda underground bir dilnyayl, c;izgi dl~l bir Amerikan

ya~amlm yansltml~tlr.

Resim 29: Andy Warhol/Screen Test: Ingrid Superstar /

Kaynak:www.undergroundartproject.com

Tum yapltlan birlikte degerlendirecek olursak, Andy Warhol'un pop deyiminin rum

anlamlanm ic;eren kanna;llk bir yaratma yolu izledigi aC;lkc;a goriilmektedir. Aym ~eyi

bugunun teknolojiyle iiretilen sanatma baktlglmlzda da gorebiliriz. Bilgisayar konusunda

yetkin olmayan sanatc;I1ar bazl c;ah~malarml gerc;ekle~tirebilmek ic;in bilgisayar

programcI1anndan ve operatOrlerinden destek almaktadlr.
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Pop Art'9llann donemi de ayna tutan en net ozellikleri reklamcIIIktan

beslenmeleridir. <;iinkii reklam diinyasl yeni ileti;;im ;;ekilleri yaratarak kitlelere ula;;maya

ba;;laml;;tlr. Popart bunu bir yontem olarak benimser. 'Pop Art, daima bilimsel verileri

kullanan deneysel nitelikteki oncii ve yenilikyi sanatl, kolay anla;;I1rr formlara sokarak

kullamr. ,29

3.POP ART VE TASARIM

Donemin dogal sonuylanndan biri ise endiistri baglalmnda sanatm tasannll

yaratmasldlr. Sanat bir yandan toplumu tammlarken diger yandan toplumun hayatma giren

objelere teknoloji aracIIIglyla ;;ekil vererek tasanm denilen yeni yocugu dogurmaktadlr. Bu

baglamda sanat teknolojiyle birebir ili;;ki iyindedir ve sanatm belli uzmanIIk alanlanna

boliinmesinin en biiyiik sebebi teknolojinin sanatm iyine oyle dogrudan akmasldlr.

Tasarmlln dogu;;uyla birlikte, sanat ve tasanm kavramlanyla ilgili sorular olu;;mu;; olsa bile

ba;;mdan beri tasanml sanat eserinden aylran belli bir kitleye sadece estetik degerler

sunmak degil aym anda giinliik hayat ic;:inde kullamma aylk fonksiyonel objeler yaratmasl

gerekliligidir. "Tasanm kullamcmm ihtiyaylarma cevap vermek zorunda oldugu iyin hedef

kitlesinin ihtiyac;:lanyla slmrlamr. Sanat eserinin bOyle bir slmrlamasl yoktur.,,30

4.POP ART SONRASI YENi YAKLA~IMLAR

Pop sanatUll yeni geryekyilik takip eder. Geryegin algI1anmasmda yeni yakla;;lmlar

belirleyen bu akImm tamml aslmda oldukya kIsa ve bulamk bir tammdlr. Pop sanatl gibi

yeni geryekc;:ilik de yagda;; diinyanm onemini kabul eder. Pop sanatmdan farkll olarak gelip

geyicilige olan tepki, diinyaya kar;;l ylkI;;, teknolojiden yararlamna, ya;;amlan am

sahiplenme gibi konular yeni gerc;:ekc;:ilerin Dada ve Duchamp'tan esinlenerek

29 Gennaner, a.g.e., s.16.

30 Sennin Alyanak, , Aym Ikonu Valentine,Icon Dergisi,( sayl:014, Subat 2008), s. 17
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sahiplendikleridir. Teknolojik geli~meyi konu edinen Jean Tinguely motorlan dl~anda olan

makineler sergiler.

Resim 30: Jean Tinguely / Chaos /

Kaynakwww.kid-at-art.com/htdoc/chaos.html

Daha soma New York'a Saygl adh yapltlyla hazlrladlgI arutsal konstriiksiyon yanm

saat soma uzalctan kumanda ile sanatyl tarafmdan yIklhr. 1960 sonunda ise Cesar her biri

yakla~lk bir ton aglrhgmda hurda araba preslerinde slkI~tmlml~ otomobilleri sergilemi~tir.

"Yeni geryekyililcteki yakla~lmlara omek olarak dl~ diinyadan almml~ nesnelerin

geryegin bir paryasl olarak sanatyI1ann yapltlannda kullaruldlgI goriiliir. Afi~ler, Daniel

Spoerri'nin tablolannda kullandlgI yemek artlklan, tabak, yatal gibi e~yalar, Arman'm her

tiirden nesneden olu~turdugu ylgmlarl, Martial Raysse'm plastik e~yalan, neonlar omek

sayI1abilir".31

31 Germaner, a.g.e., s. 20.
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Resim 31: Daniel Spoerri / Kichka's Breakfast 1/1960.
Kaynak:www.moma.org/collection/browse results.php?Cl·...

Resim 32: Martial Raysse/

Kaynakwww.artnexus.com/ANnewsdetaiI/18101

Gilni.imtiz sanat olaylanru masaya yatlrdlgUTIlzda yeni gerc;ekc;ilik akImmm

tavulanrun uzla:;;maYl reddeden sanat hareketlerini ba:;;IattIgml goriiri.iz. Bu donemde

dli:;;lince ve fildrlerin on plana C;lkmasl kavramsal sanatI dogurur. Sanatc;mm blitiln dilnyaya

sahip C;lkIna istegi sanat kategorilerinde ayn:;;maya yol ac;arak resim ve heykel sanatlru geri

planda blrakIr. SanatC;lrun farkh anlatlm arac;larma yonelmesine sebep olur.
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5.RETiNAYA ODAKLANAN SANAT

"Optiksanat II. Dilnya sava~l somasmda gee;erli olan post painterly anlaYl~a kar~lt

olarak Avrupa'da ortaya e;llam~ bir akllndlr.,,32Hareket yamlsamasl, l~lk ve optik mekan bu

aklillda yeni degerler olarak sunulur. Renklerin, bie;imlerin, e;izgilerin gorsel etkiler

yaratmak amaclyla sistematik ara~tlfllrnasl, gorseI etkinin her bireyin goziinde algrlama

mekanizmasl yoluyla aym bie;imde olu~masl ve yapltm kavranmasl ic;in seyircinin belli bir

kiiltiirel birikime sahip olmaYl~l optik sanatm temel goril~ilnii belirler. Op sanate;lS1mn

amaCl izleyicinin goziinii anllk olarak yakalayarak diger sanat alamlarmdan ayn~maktlr.

Bunu saglamak ic;in her tiirlii yeni malzemeden ve bilimsel geli~meden faydalamr. Optik

sanat yapltlarmm sanate;l dl~mda ba~ka biri tarafmdan da gere;ekle~tirilebilmesine olanak

tamr. Optik sanat yapltlilln net ve keskin karakteri endiistriyel iiretim telarikleriyle de

iiretilrnesine de yer ae;ar. Optik sanatta seyircinin katllIml olduke;a onemlidir. Yaplt

seyircinin yer degi~tinnesiyle hareketlenir. izleyicinin goziiniin algiladlgl renk ya da

bie;imler aslmda yoktur. Bunlar goziln retina tabakasmda bir araya gelerek varlik kazamrlar.

Seyirci uzerinde psikolojik ve fIzyolojik etkiler yaratan optik sanat sanatta interaktiviteye

gee;i~in yani izleyicinin konumuna gore degi~en sanat yapltma iyi bir omektir.

Optik sanattan soma ortaya e;lkan kinetik sanat ise adlm kimya ve fIzik dallarmda

hareketle ilgili olaylan tammlayan kinesisten alir. Aslmda optik sanat ie;in yapilan

ara~tIm1alar beraberinde iie; boyutlu kinetik e;all~malan da dogurmu~tur. Kinetizmin temel

malzemesi mekan-l~lk ve zaman dinamizmidir. Bu akImda Schoeffer bir e;ok duyguyla

beslenen sofistike yapItlar iiretir. Tinguely ise makineler kullanarak yapltlarlill

hareketlendirir ve endustriyi ele~tirir.

32 Germaner, a.g.e., s. 27.



Resim 33: Jean Tinguely / Makineler /

Kaynakwww.ldd-at-art.com/htdoc/chaos.html

Resim 34: Jean Tinguely / Matrac /1966/ Kinetik Obje

Kaynakwww.kid-at-art.com/htdoc/chaos.html
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Takis sallanan manyetik heykelleriyle harekette silreklilik yaratlr. Bu da kozmik

devingenligi anlatrr. Makine estetigini besleyen bu yah~malarmda sanatyI1ar farkll

konstruksiyon tasarlayarak yah~malarlmn etkilerini degi~tirirler. "Kinetik sanatta mekanik

elektronik, d6nu~umlu ve titre~imli hareketlerden yararlamldlgr gibi hava, su, su buhan gibi

dogal gUyler de kullamhr.,,33Kinetik sanatla ilgilenen sanatyllar zaman iyinde farkll

sonuylar elde edebilmek iyin sibemetik, elektronik ve yapay l~lk yardnTIlyla lwnino kinetik

sanata ve yevre sanatma yonelirler.

33 Gennaner, a.g.e., s. 32.
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6.vIDEO SANATI

Video sanatl, televizyon ve sinemamn aksine g6riintii ve/veya ses verilerinden

olu~an analog veya dijital ortamlarda saklanabilen hareketli imgelere dayah sanatsal Werin

bir alt tiiriidiir. Film ile arasmda pek <;ok benzerlik vafilll~ gibi goriinse de video sanatl

sinema sanatlyla e~ goriilemez.

Video sanatl sinemada oldugu gibi oyuncu diyalog, senaryo gibi ogelere sahip

olmak zorunda degildir. Ve sinemamn ki.iltiir endiistrisine hizmet eden taraflyla da ilgisi

yoktur. Bahsettigimiz aynmlar video'yu aym zamanda bagllTIlSZ film, kIsa film, avant

garde sinema ya da belgesel fihn gibi sinemanm alt kategorilerinden de aymr. Sinemanm

kiiltiir endiistrisine hizmet eden yam dl~mda sanatsal <;er<;evede kendi teknikleriyle

yaratlnaya <;ah~tlgl farkllhklan es ge<;meden, video sanatlyla ilgili belirtmemiz gereken

videonun temel ozelliginin mecramn slmrlarlm ke~fetmek veya izleyicinin ah~I1ageldigi,

ozellikle sinemanm gostergesel diliyle kamksadlgl beklentilerine saldmda bulunmak,

sorgulamak, sarsmak ve ~a~lrtmakgibi ama<;lan olduglillU soylemek yanh~ olmaz.

"65 yI1mda video sanatmm onciilerinden olan Nam June Paik sanat<;lmn teknolojiye

bakI~ma yeni bir vizyon getirir.,,34 Televizyon ekranmm iizerine koydugu mlknatlsla

televizyon istasyonundan akan g6riintiiyle oynayarak hem politik hem de sanatsal bir

ele~tiri yapar. Televizyonun iiretim amaClm degi~tinni~ ve sanat i<;in kullamlabilen bir

teknoloji haline getirmi~tir.

34 http://en.wikipedia.org/wikilNam_June]aik
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Resim 35: Nam June Paik / Magnet TV!

Kaynakartsplastigues.ac-bordeaux.fr/paik.htm

Resim 36: Nam June Paik / Techno Budai

Kaynak:artsplastigues.ac-bordeaux.fr/paik.htm

Video sanatI ozel bir liretim tarzlyla oldugu kadar ileti§imde araya kan§an

psikolojik ve fizyolojik etmenlerin ortaya konulmaslyla ozde§le§ir. Video sanatS;lsl temel

malzeme olarak gorilntii ve sesleri kaydetmeye yarayan manyetik bantlardan yararlamf.

Elektronik bir kamera, video ve s;ekilen gorilntliyU yansltan bir televizyon ekram bu i§ is;in
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yeterli malzeme olu~turur. Video sanatl kahpla~ml~ televizyon gorlintiislinli tartl~maya

a9ma isteginden kaynaklanmaktadlr.

Nam June Paik ilk kez gorlintiileri bozma denemeleri yapml~tlr. Aym yI1m Mart

aymda, Paik, Pamasse de Wappelial galerisinde hazlrIanml~ on li9 televizyon ekramn

yerle~tirmi~ ve burada on li9 elektro akustik frekansla gli9lendirilmi~ soyut gorlintii

sergilemi~tir. Vostell ise Decollagelar'dan hareket ederek 16 mm'lik bir film lizerine

elektronik Ylrtlklar kaydetmi~tir. Bozuk televizyon gorlintiilerini New York'ta Sun In Your

Head adl aItmda sunmu~tur. Bu iki etkinlik video sanatlmn geli~iminde bliylik onem

ta~lmaktadlr.

Resim 37: Nam June Paik / L'Olympe de Gouges in La fee electronique/

Kaynak :al"tsplastigues.ac-bolodeaux.fr/paik.htm
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Pail<: televizyonun ortaya 91lu~lyla dunyada pek 90k ~eyin degi~tirdigini aym araCl

kullanarak vurgular. Maddi bir nesne olan televizyon her ~eyden once aiIevi, toplumsal ve

siyasaI bir konuma sahip oIan bir aygIt ve teknoIojik bir sistemdir. iyi k6tli aynml

yapIImadan her ~eyin liretimine a91k bir deney aIarudrr.
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nORDUNCUBOLUM
niJiTAL TEKNOLOJiLERLE URETiLEN SANAT

1.niJiTAL TEKNOLOJITE GiRi~

Giiniimiizde Almanya, Avusturya ve Japonya'daki sanat merkezlerini ziyaret

edenler teknoloji ve sanatm i~birligiyle ortaya 'flkan sonu'flar kar~lsmda bliyiileniyorlar.

Buglin hepsi tek bir noktadan bakmak yerine daha fazlaslm kapsayan geni~ bir pencereden

bakmaktadlrlar. Hepsi ger'fek ve illlizyon arasmda bir yerde durrnaktadlrlar. Daha onceki

b6liimlerden anlayacaglmlz gibi ikisinin i~birligi uzun bir ge'fmi~e dayamyor.

Enformasyon ve teknoloji sistemlerinin geli~imi ve endlistri toplurnuyla degi~en

sanat liretiminden bahsetmi~tik. Glinlimlizlin muIti-teknolojileri sanat'fllar ve teknisyenler

arasmda yeni bir bag kurulmasma neden oluyor. Bu olu~urnlar kendi i'flerinde

kurumsal1a~arak birlikler olu~turmaya ba~ladllar. Ars Electronica, ZKM, The Zentrum Fur

Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe, Ans Artlab. Bu enstitliler kendilerini ilk olarak

kurucularmm anlattlklanyla ifade ettiler. Zamanla sanat'fllar tekniklerine ve konulanna

gore guruplar halinde degerlendirilebilir hale geldiler.

IIIJ

Resim 38: ZKM / ARS Electronica / Artlab Afi~Ier/

Kaynak:www.artificiel.org/bulbes
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1.1.Giinliik Hayat ve Dijital Ortam

Ortam dendiginde akhmlza ilk olarak televizyon, sinema ve radyo gelirken bugiin

akhmlza ilk olarak bilgisayar gelrnektedir. Durmakslzm geli~en bilgisayar gunliik:

hayatlmlzm her ayrmtIsma girmi~tir ve zamanla grafik tasarlmcI1ar da diizenledikleri

fotograf kompozisyonlanm, dergi ve gazete sayfa tasanmlanm bilgisayarla hayata

ge9inneye ba~laml~lardlr. Tum bu ara9lann yayI1maslyla birlikte bilgisayann retorigi

makalelerden dergilere, gazetelere, televizyona, reklamlara kadar her yere yaYllmaya

ba~laITIl~tlr. Bu durum tlpkI kitle ileti~im ara9larmm hayatllTIlZa giri~iyle gostergesel

degerlerimizdeki temsillerin degi~mesi gibidir.

Bilgisayara bakI~lmlzl degi~tiren ~eylerden biri de intemettir. Bilgisayar intemetten

bagImSIZ dii~unmememektedir. Basite indirgedigimiz bilgisayar uygulamalan; bilgi

aktanmlanm saglayan basit yapI1ar olarak algI1anmamahdu. <;unkii her bir uygulama bir

deneyimdir. Ve pek 90k ba~anh sanat 9ah~masl interaktif deneyime dayamr. "Dogru

kurgulamTIl~ dijital tasanmlar pasif yapI1ar degillerdir. Bizi ayn~maya etki ve tepki

vermeye yonlendirirler. Dijital bir sanat olaYI tasarlamak kullamcmm deneyimleyecegi

durumun koreografisini yapmaktlr.,,35

Dijital uygulamalar bizlere kitaplann, filmlerin, ve fotograflann sundugu her ~eyi

sunarlar. Sofistike olu~u ve elektronik teknolojiyle ilgili oldugundan dijital uygulamalann

medyamn fonnlan oldugunu inkar etmemiz anlamslzdlr. Bazl dijital 9ah~malar bize

baskmm, videonun, yazlmn ve okuma eyleminin yeni ~ekillerini sunar. TlpkI diger

uygulamalar gibi dijital tekniklerle iiretilen sanat bizlere bilgisayar ekranmdan obili tarafa

gegebildigimiz yepyeni bir pencere a9ar.

35 Mick Wilson,How Should We Speak About Art and Technology? Dun Laoghaire Institute of Art, Design and

Technology, Dun Laoghaire, Co. Dublin, Ireland,(http://crossinlls.tcd.ielissues/l.l/Wilson/15 Mart 2007)
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1.2.Dijital Teknolojiler ve Getirdikleri

Her giin izIedigimiz hareketli goriintliler aktaran televizyon da, bir sinema perdesi

de, bize ses frekanslanru ula~tIran radyo birer arayiizdiir. Fakat bizim i9in artlk 0 kadar

olagandlrlar ki onlarla ilgili bOyle sorguIanmlz olmaz. Bu sebeple dijital tekniklerle

kurulan sisteInler dedigimizde de akhmlza gelen sadece bir bilgisayar olmamahdu.

Dijital 9ah~mayla uretiImi~ interaktif sanat 9ah~masl kesinlikle izIeyicinin

katIhmlru destekler ve izIeyiciye bir deneyim sunar bunu yaparken kullaruclyl, U9boyutlu

grafik ve 90k kanalh, uzamsalla~tmIml~ ses vasltaslyla toplamda dijital ortama

sokmaktadlr. i~itme, gorme, dokumna gibi be~ duyuyu da uyaran ses, goruntu vb.

sistemlere sahip olan etkiIe~imIi 9ah~malardan konu~tugumuzda izIeyiciyi katlhmcl olarak

tammlamamlz daha dogru olacaktlr. Katlhmclmn dijital arayiizlere verdigi her tepki yeni

oIaslhklar yaratmak demektir. Sanat91 asImda bir dilzenleme yapmakla kalmaz daha once

de belirttigimiz gibi bir deneyim tasarlar. <;::unlcu katIIuncmm i~itseI, gorsel olarak yarattIgI

her duyu durumu psikolojisine yansu ve bir duygu durumu yaratlr. <;::ah~ma her seferinde

kendini yeniden fuetir ve asIa kendini tekrar etmez. Dijital etkile~imlilik ve izleyenin

katIhmcl oImasI, katlhmCl i9in sanatsal bir deneyim yaratml~ olan sanat9mm bu deneyimi

tasarlarken edindigi estetik hazzm yamnda katIhmclmn da kendi referans gergevesinden

bagImSlZ olmayan bir estetik hazza neden oIacaktIr.
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2.TEKNO ESTETiK

20. yiizyI1m gidi~atl boyunca sanatm geli~mesi interaktiviteyi, performans,

enstelasyon sanatml ve dogal olarak halkIn sanata katI1lmlm da beraberinde getinni~tir.

Ozellikle gorse! sanatlarda kendini gosteren teknolojik arayiizler eski estetik ve kiiltfuel

anlaYl~l ortadan kaldlrmaya ba~laml~tlr. Bu teknolojik arayiizler duyumsal ve ekstra

duyumsal kanallar araclhglyla yaylhrlar.Multimodel yontemler yardlmlyla dokunma,

hissetme, bedenin hareketi fonn kazamr ve goriintliler duyumlara donii~fu.

Maddeyi tasarlarken esinlendigimiz bic;im, uzay ve zaman 20. yiizyI1m ba~mdan bu

yana degi~mi~tir. Bugiin kompleks kiiltfuiin yeni c;qitleri belirmeye ba~laIm~tlr. Medya

kiiltfuii ve tekno kiiltfudfu. Teknoloji ve gorsel algIdaki sanatsal deneyimler kamu

alanlanna c;ok daha fazla slzabilmi~ durumdadlr. Kolektif olarak tUm bu deneyimler pek

c;ok iiretime yanslml~tlr. Bu uzay ile ortam arasmda ve beden ile dil arasmda ba~langIC; ic;in

kaotik ve beklenmeyen kaqI1a~malara neden olmu~tur.

Toplumun dijital c;aga ve sibemetik c;agIn kiiltfuiine gec;i~iyle birlikte bilgi ve

teknolojiye verilen degerde de degi~imler ya~amr. Bilgi teorisinin bilimsel ve teknolojik

ara~tIrmalanndan, genetik, modem matematik, bilgisayarlar, makine ve insan ileti~imi

topluma yansllm~tIr. Fakat bu geli~meler aym zamanda form ve anlaml yani retorigi

geli~tilmektedirler.
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2.1.Genel Estetik, Ki~isel Estetik

Gen;ek ve hayal arasmdaki yani goriinlliniln gen;ek dl~lhglyla tarihi i<;erigin

ger<;ekligi arasmdaki <;atl~ma estetik geli~imin her basamagmda ortaya <;Ikar. Geleneksel

sanat formlannda goriinttiler kesin degildir ya da arkeik sabit nicelikler degillerdir.

Sanat<;lmn subjektif deneyimleri bize bir ~eyin gorlinllislinli sunmaz onun idealize edilmi~

formunu sunar. Bu durumda sanat olgulara yani ger<;eklerden edinilen deneyimlere gore

~ekillenir. 0 zaman teknolojik bir ger<;eklik dlinyasmda da bir hayalin genesisi yani

ba~langI<; nlivesi i<;inde bulundugu fiziksel fenomenden etkilenecek, beslenecektir. Glinllik

sanatsal <;ah~malann g6rlinmeyeni goriinlir klIma <;abasl yeni teknolojilerin ger<;ek ve

hayalin klasik diyalektiginin yerine ge<;erek li<;lli bir mantlk one slirebilir ve gorsel

varslllar mekanm yerini alabilir. Bu donli~ klasik estetik kavramlmn dl~ma <;lkmayI

zorunlu kllar. Hegel, Nietzsche, Wolfflin, Focillon, Greenberg, Panofsky ve

Ehrenzweigh'in ortaya koydugu bi<;im ve i<;erigin estetigi - ili~kisel, ileti~imsel ve

sitiiisyonist estetikle- estetigin slireciyle paralel bir <;izgiye oturur.
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2.2.Bi~imin Estetigi, Yontemin Estetigi

"Siiphesiz form iyerigi, iyerik formu belirler. Fakat bir resmin iyerigi aym zamanda

renkleri, yapI1an ve tlim bunlarm birbirleriyle ili~kisini belirler.,,36 Aym ~ekilde bir

multimedya sanat yah~maSImn belirleyicileri sadece temsil ettigi ~ey degil aym zamanda

ortaya yIkardlgl yapI1ar, arayiizler, mesafe, hafIza, uygulama, interaktivite ve gorselliktir.

Multi model uygulamalar yliziinden olgusal yonelimler kazanan ortamlar Hegel'in

dii~iincesinin aksine biyim ve maddeyi artIk birbirinin konusu olmaktan YIkamll~tlr. Bu

sebeple sanat artIk sade sunumlar olmaktan yIkml~ multimodel arayiizlerle yeni anlamlar

kazamm~tIr. Bu ileti~im; estetigini yaratan ili~kisel ya da interaktif estetik arayiizlerin ve

durumlann estetigiyle e~le~erek edilmektedir. Ozellikle plastik sanatlar alanmda teknolojik

arayiizler form ve duyularla ilgili olan eski estetik ve kiiltiirel degerleri silmektedir.

Multimedya enstalasyonlan artIk herhangi bir medyuma dayanmaz, fakat eyleme ve retro

eyleme, olu~a, potansiyel uygulamalara dayamr. Bu i~leri kullamlan medyaya gore

kategorize edecek olursak bunlarm bir kIsml biyim ve iyerigi ortaya koyacak ve geleneksel

estetik analizlerinin iyinde yer almaya devam edecektir.

Bugiin bir sanat esenmn estetik olup olamaYI~1 teknikten ya da ta~ldlgr kavramsal

degerden yok izleyici iizerinde yarattlgl etkiyle degerlendirilmelidir. <::linkli ya~adlgImIz

zamamn tliketime a91k luzh nesneleri estetik klstaslannda belirleyicisidir. Geleneksel

estetik degerler yoktan YIkIlml~tlr. ArtIk her yeni olu~um eger geyerli bir fark yaratlyorsa

yeni bir estetik anlaYI~ demektir. "Sanat yapIt111111, nesne olarak giizel ya da yirkin olmasl

degil; yag1111 yansItabilmesi onemlidir.,,37

36 Jean-Paul Longavesne, The Aesthetics and Rhetoric ofthe Technological Arts Interface Machines, Universite Paris XI
ENSAD, Paris, France, ( http://crossings.tcd.ielissues/I.2/Longavesnel25 Mart 2007)

37 Oem;aydm, Zafer, 'Teknolojik Toplumlarda Sanat ve Sanat~I', <;agd~ Sanat ve Tek Etkile~imi Seminerinde Sunulan

Bildiri, (Hacettepe Ouzel Sanatlar Fakliltesi Yaymlarl, Sayl 8.) s. 108.
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3.SANAL GER<;EKLiK

"Sana! gerc;eklik c;evremde belirledigim tUm kelimeleri somutla~tlfmaya yanyor. Bu

aym zamanda kamuya aC;lk herhangi bir alanda bilgisayarla kamuya ula~maml saghyor.

Bence sanat mi.izelerden kurtulmah ve toplumun ic;inde var olmah."

Jenny Holzer.

Bilgisayann sanat diinyasma giri~i insamn zaman, mekan ve uzamla ilgili

deneyimlerini farkll ~eki11erde ya~amasma olanak saglar. interaktifbir sanal diinyada yeteri

kadar gezinmi~ bir kullamcmm artlk kendine ait amlan vardlr. Biitiin biiyiik sanat

eserlerinin ortak bir yam vardlr izleyiciyi kendi gerc;ekliginden kopararak ic;ine almak.

ic;eride ve dl~anda kalan arasmdaki c;izgiyi, kendimizi ve digerlerini g6nnemizi saglar.

Yani sizde yarattlgl etkiyle sizin bir sanat eserine d6mnenize neden olur. Sanal gerc;ekligin

fark! artlk pasif bir izleyici degil aktif bir izleyici yani aktif bir sanat eserine d6nii~menize

neden olu~udur.

Sanal gerc;ekligi kullanan pek c;ok sanatC;l izleyicinin yani yeni adlyla oyuncunun

hareketlerini daha dogru y6nlendirebilmek ic;in sinema ve tiyatrodan esinlenir. Evren bir

tiyatro sahnesi gibi dii~iiniilebilir. Dogal olarak sanal gerc;eklikle ilgilenen sanatc;I1ar pek

c;ok ipucu yaratacak izleyicisini yani oyuncusunu bu ~ekilde y6nlendirecektir.

"Sana! gerc;eklik konseptleri sadece insamn bilinc;aitma ula~maz aym zamanda

sanatc;mm deneyimlerini de te~hir eder. Sanal gerc;eklik 6riilmii~ bir kozadan ibaret degildir.

SanatC;l ve izleyicinin iC; diinyalanru birbirine baglayan 6nemli bir k6prildiir.,,38

38Luc Courchesne, Le Salon Des Ombres, Kenneth Goldberg: Telenoia,

(http://framework.v2.nI/archive/archive/node!work/.xslt/nodenr-62301 12 Haziran 2007)



65

4.SANATTA iNTERAKTiviTE VE TEKNOLOJi

4.1.Dijital Tekniklerle Uretilen Sanat ve interaktivite

Dijital sanatta kullamlan araylar reSlm, film gibi pek yak sanat farmuna

uygulanabilir. Diger yandan sanatta interaktivite dedigimizde durum degi~ir. "interaktif

sanat sadece teknalajik iiretimin gorliniir almaslyla degil teknalajinin sanatl hangi yalla

iirettigiyle de ilgilidir. Bugliniin interaktif sanatmda teknalajinin SlmrSlZ patansiyeli

sanatyl ve izleyenin katI111mnda onemli katblar saglamaktadlr.,,39 Geymi~te izleyicilerin

katI111TIClya donii~mesi bir hayalken, izleyenin sanat eserinin iiretim siirecinin katIhmclsl

almasl dijital sanatm sundugu alanaklarla ~ekillenmi~tir.

4.2.Dijital Tekniklerle Uretilen Sanatta interaktivitenin

Kategorileri

4.2.1. Dinamik Pasif

Sanat abjesinin ada ISISI, ses ya da l~lkla madifiye edildigi yevresel bir

faktorle iysel bir mekanizmasl vardlr. Bu iysel mekanizma sanatyl

tarafmdan ozelle~tirilmi~ ve mekanda geryekle~ecek alan degi~iITIlerle

slmrh ylkarsanabilir sanuylara sahiptir. Sanat eseri yevresel faktorlerle

degi~ir ve donii~iirken izleyici pasif kahr katI111TICl alamaz ama eserin

degi~imine ~ahit alur.

39 Linda Candy, Ernest Edmonds, Interaction in Art and Technology, Creativity and Cognition Research Studios,
Department of Compo Science, Loughborough DnL, Leicestershire, England
(http://crossings.tcd.ielissues/2.1 /Candy/#bio 1 15 Mart 2007)
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4.2.2.Dinamik interaktif

Dinamik pasifteki tfun ko~ul1ar gegerlidir ama farkh oIarak izleyici eserin

degi~imlerine katlada bulunur. Omegin belli sahneleri devreye sokan adlmlarlruza

duyarh bir zemin ve bu zemin tizerinde yiiriimeniz gibi. bu durumda izleyici eserin

par9alanndan biri haline gelir. Bazl ses ve goriintii yakalama programIannda sanat

eseri katlhmcl ya da katlhmcilarm sesleriyle donii~iir. <::ah~ma msarun

hareketlerine cevap vererek hareketlere e~zamanh olarak mtizik iiretir.

4.2.3.Degi~ken Dinamik interaktif

iki ko~uI da gegerIidir. Ek oIarak modifiye edilmi~ bir bagrmslz yonlendiren

vardlr. Bu bir insan ya da bir biIgisayar yaZlhml oIabilir. Bu sebeple 91kacak sonu9

tahmin edilemez. Sonu9Iar 9ah~manm interaktif haflzasma gore degi~ecektir. Bu

durumda 9ah~ma interaktif deneyimlerinden yola 91karak yeni deneyimler yaratlr

ve iirettigi her deneyim digerlerinden farkhdlr. Sanat eserleri yerine sanat sistemleri

demek daha dogru oIacaktlr. Bu durum sanat91run eser konstriikte etmekten oteye

gegerek onunla izleyici arasmdaki etkile~imi ozel1e~tinnesi anlamma gelir.
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4.3.interaktivite ve i~birligi

SanatyI1ar ozel interaktif yah~malar ve deneyimler yaratmak i9in pek yok yontemi

kullanmaktadlr. Teknolojiyi kullanarak interaktif bir sanat eseri ortaya ylkarma sfueci

teknolojistler ve sanat91lar arasmda da interaktifbir ileti~im yaplsl yaratmaktadIr.

Dijital sanatla ugra~an sanatyI1ann onemli bir problemi teknolojiyi sanat fuetim

pratiklerine hemen yansItamamalan ve tek ba~lanna ozerk 9ah~malar yapamamalandlf.

Fakat yine de kafalarmda olu~an kavramsal iticiler milan artistik 9abalanna teknik

yozilmler fuetmeye itmektedir. Bir sanatyl dijital teknikler anlammda ne kadar donanllnh

olursa olsoo dijital teknolojinin genel dogasmdan dolayl sanat eserini ta~lyacak olan

ortamda degi~iklik yapmak bir tuvalin ilzerinde yapIlan deneysellikle aym basitligi

ta~lmaz. Daha karma~lk bir yaplsl varrnr. Aym zamanda teknoloji her zaman sanatyllun

istedigi sonucu verecek derecede ileri olmayabilir. Sanatyl bu durumda 0 sanat eserini

iiretebilecegi teknolojik yenilik yaratIlmcaya kadar beklemek durumooda kalabilir ya da

kendi yaratmak iyin uzoo emekler verebilir. i~te bu durumda farkll disiplinlerin ortak

yall~malan devreye girmektedir.

4.4.interaktivite ve Kontrol

"Kontrolle ilgili sorunlar bilgisayarm karma~lk yaplsIyla ilintilidir. Bir bilgisayar

ne kadar yok ~ey yapabiliyorsa dil iyerigi de 0 kadar karma~lk bir yaplya sallip olacaktIr.

Bu durumda sanatymm daha 90k teknik bilgiye sahip olmasl gerekecektir.',4o SanatyI1arm

fuetimleri i9in talep ettigi teknolojik yapIlar teknolojinin geli~im yonilnil de etkileyecek

yeni fuetilen teknolojik malzemelerin belirleyicisi olacaktIf.

40Johan Pijnappel, ,. Art and technology / London: (Academy Editions, cI994.), s.22
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A~aglda bazl sanat sisteminden omekler yer almaktadlr. Bu yah~malar sadece

interaktif sanat yah~malanna omek olmakla kalmlyor aym zamanda insamn ortak yah~ma

ve farkll disiplinlerden gelmi~ bakI~ ayllanllln kesi~ebildigini de gosteriyor.

Teknolojiyle uretilen sanatm yani dijital tekniklerin kullamldlgI sanatm en onemli

isimlerinden biri Jenny Holzer'dlr. Jenny Holzer en buyiik sanat yah~malarmdan birini

Amerika'daki Venice Bienali'nde sergiler. Holzer'm ileti~im tasanlarl blraktIklan etkiyle

kahcl bir yer edimni~tir. <;ah~malanndan bir kayl "Abuse Of Power Comes As No

Surprise", "Protect Me From What I Want", "Murder Has It Is Sexual Side", "In Your

Dream You Saw A Way To Survive" ve You Were Full Of Joy" yah~malarldlr.

Sanatyl ilk sanal dunyaslm sana! geryekligin oncUlerinden Ken Pimentel ile Samuel

Beckett'n hikayelerinden esinlenerek geryekle~tirir. <;ah~ma ki~iye dogru akan kuplerin

iyine slkI~ml~ ruWardan olu~ur. Kuplerden birini yakaladlgImzda size Jenny Holzer'in

sozlerini aktarlr.

Jenny Holzer; Lutmord'un metinlerine dayanarak Bosna'da ~iddete maruz kalan

kadmlan anlatlr. Holzer her biri sanal bir kaye baglanan farkll simulasyon gruplan yaratIr.

izleyici simulasyonun iyine girdiginde uysuz bucakslz bir yoliin iyine girer. <;olde slrayla

koylerle kar~I1a~H. Her bir koyde Bosnah bir kadm aClSlm anlatIr. Kadlllln aClslyla gokyiizii

ve yeryiiziinun rengi degi~ir. Bundan kurtulmak iyin oradan aynlmalllz gerekir.

Aynldlgmlzda yine UySUZ bucakslz bo~ bir yolun ortasma gelirsiniz. <;01 eski halini ahr

fakat sessizdir. Derin sessizlik hepimizi kayltslz kaldlglmlz durumun yarattlgl gerilimini,

sessizligimizin agIrhglm temsil eder.

Jenny Holzer'in yah~malannm etkililigi her ~eyin 0 an ya~amnasl ve aYlll anda

du~unUlmesidir. izleyici sabit bir goriintiiye bakarak uzakla~mak yerine bir deneyim ya~ar

ve simulasyon ona yeni bir duygu durumu a~I1ar. Bu durum ~unu gosterir. insan siirekli

yeni olam almah ve diinyalanmlz arasmdaki uyurumlan yok etmek iyin bize bir ~eyler

anlatmahdlr.
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Network sistemiyle kurgularuru~ bir ba~ka sanat <;ah~masl olan Amsterdam City

insanlarm politik gorli~lerini payla~abilecekleri bir platform yaratlr. Amacl ki~ilerin politik

gorli~lerini demokratik olarak aktarmasldlr. Bu platform politik bir ama<;tan <;ok insanlann

ger<;ek gorli~lerini yansltan objektif bir ortam yaratIr. Bu diger katlhmcllann gorli~leri

ogrenebilmek ve farkh gorli~lerden yola <;lkIp kendi karanmzl vemlenizi saglar.YaratIlan

bu dijital ~ehirde vatanda~lar isterlerse simulatif barlara takIlabilir ve birbirlerine

gorli~lerini aktarabilirler. Aynca aym sanat<;l gurubunun <;abaslyla Temporary Museum

a<;lhr. Bu miize sanal olan her till gorlintliyli ve <;ah~maYl bunyesinde ta~lyabilmektedir ve

miizeyi dort duvar arasmdan <;lkammktadlr.

,,4IDijital sanatm en onemli kalelerinden biri Ars Electronica'dlr." Ars Electronica

elektronik miizik ve benzeri dijital tekniklerle liretim yapan bir gurup sanat<;l tarafmdan

kurulur. Ars Electronica ekibine gore teknoloji ve sanatm dijital boyuttaki ilk omekleri

manyetik imaj gorselleri saglamaya yarayan Ampex'le olur. Bu dolby teknolojisini yaratlr.

Ars Electronica'Yl Modemist, Neo Modernist ve hatta Post Modernist akImlarm vardlgl son

noktada g6rmemiz gerekir. Ars Electronica kendi i<;inde bugi.ini.in sanatl i<;in <;ok onemli bir

rol oynar. Glinlimiizlin yeni sanat tammlanm yeni teknolojilerle ortaya <;lkan sanat adlanm

koyarlar. Bunun i<;in olmasl gereken otorite Ars Electronica'nm kurulu~ sebeplerinden biri

elektronik sanatImn avangard bir <;lkI~ olarak <;ok dogru bir yerde durdugunun

goriilmesidir. Elektronik sanat, Malevich ve Mondrian'm modem sanatl ve aym zamanda

Neo Modernizm olarak tammlanabilecek ikinci avant-garde akImmm onciilerinden Fontana

ve Yves Klein'in slirdlirdligli yolun bir devaml olarak goriilebilir. Ars Electronica

modemist, neo-modernist ve post-modernistlerin yarattlgI dogal itici gli<;le kurulmu~tur.

Modernist bir bakI~ a<;lsmdan bakIldlgmda Lyotard post-modernizmin gorsel sanatlannm

glicli kar~lsmda modernizmi zaylf bulur. Pek <;ok moderniste gore modernizm fa~izm

tarafmdan canlandmlmaya <;ah~llan modemist hareketleri bir araya getirecek kadar totaliter

kavramlara sahip degildir. Post-modernizm bu durunm kritize ederek modem hareketleri

radikal bir boyuta ta~lr. Ars Elektronica kuruculan buglin elektronik sanatm ne oldugunu

41 http://en.wikipedia.org/wiki/Ars_Electronica
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tammlayabilmek iyin Flasser, Virilio, Baudrillard gibi teorisyenlerin gor~lerinden

faydalanmI~lardlr.

Elektronik sanatyI1an tarafmdan verilen sanatsal yalI~malar bugline baktlgImIzda

giiniimilz bilim adamlan ve teorisyenlerin diinya tezahtirleriyle ortii~en bir geryeklik

alglsma sahiptir. Elektronik sanatm avantajl artistik medyaya gore yok daha geli~mi~ bir

panaroma sunabilmesinden gelir.Yeni teknolojik ara yilzle algI1arlIDIzla ilgili biiyiik bir

degi~iklik yaratIr ve 60larm sanatml yeniden yapIlandmr. Sanat ve teknoloji arasmdan ki

deneyirnler Andy Warhol ve Robert Rauschhanberg ve digerlerinin yalI~malarmdankendini

gosterir. insanlar bu donemde insan goziinlin kameranm gordiigii gibi gonnedigirIi

ke~federler. <;iinkii goziin yakaladlgl goriintiiyle kameramn yakaladIgl gorlintii arasmda

zaman odaklllIk ve nicelik fark! vardIr. Bu sebeple minimal sanatta ve medya sanatmda

alglmn mekanizmasl birinciloge haline gelmi~tir.

5.niJiTAL TEKNiKLERiN SANATA YANSIMASININ

SONTJ<;LARI

Sanatylmn hayal giicliniin slmrlanm geni~letecekteknik olanaklan sunmaktadu.

Deneyselligin slmrlanm geni~letmektedir.

Sanat izleyicisinin katIlIIDlm te~vik etmekte izleyenin katIlImcI olmasml

saglamakta ve interaktif etkile~ime gim1esine olanak tammaktadlr.

Teknolojinin felsefi ve kavramsal yapISIm da sanata konu etmektedir.

Yeni gostergeler, simgeler, kavramlar sunmaktadu.

Kopyalanabilir olmasl sanat eserinin biricikligi kavrmmm degi~tirecek ve

sanat eserinin maddi degerini degi~tirecektir.
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6.niJiTAL TEKNiKLERi KULLANAN SANAT<;aARIN <;ALI~MALARINDAN

ORNEKLER

Jenny Holzer

Doneminin dijital tekniklerini en etkili ~ekilde kullanan sanatyllarmdan biridir.

Buyuk simulasyon kurgulan yaratlr. Kamuya aylk geni~ zeminlere yanslttlgl dijital

yazllarla glinlimlizu yorumlar ve pek yok teknoloji uzmamyla birlikte yah~lr.

Resim 39: Jenny Holzer/

Kaynak:www.ueltzhoeffer.eu/JENNY-HOLZER-VELTZHOEFFER...



Resim 40: Jenny Holzer!

Kaynakwww.ueltzhoeffer.eu/JENNY-HOLZER-UELTZHOEFFER...

Resim 41: Jenny Holzer!

Kaynak:www.ueltzhoeffer.eu/JENNY-HOLZER-UELTZHOEFFER...
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Resim 42: Jenny Holzerl

Kaynakwww.ueltzhoeffer.eu/JENNY-HOLZER-UELTZHOEFFER...



Resim 43: Jenny Holzerl

Kaynak:www.ueltzhoeffer.eu/JENNY-HOLZER-UELTZHOEFFER...
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Lynn Hershman

izleyicinde katIlllmm saglayabilecegi interaktif <;ah~rnalar sunar.Yaptlgl

<;ah~rnalarda bir hikaye yaratIr izleyicinin hikayeye dahil olarak tepki verrnesini ve bilin<;

altlm devriye soktugu bir katIhrn saglar.

Resim 44: Lynn Hershman!

Kaynak:www.gaIIervpauleanglim.com/hershmanlynn.html



Resim 45: Lynn Hershman

Kaynakwww.gallervpauleanglim.com/hershmanlynn.html
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Resim 46: Lynn Hershman

Kaynakwww.gallervpauleanglim.com/hershmanlynn.html
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Resim 47: Lynn Hershman!

Kaynak:www.gallerypauleanglim.com/hershmanlynn.html

Resim 48: Lynn Hershman

Kaynak:www.gallerypauleanglim.com/hershmanlynn.html
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Yukiko Shikata

Resim 49: Yukiko Shikata

Kaynaksguint.be/news/protopress.htmI
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Resim 50: Yukiko Shikata

Kaynaksguint.be/news/protopress.html
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Ulrike Gabriel

Sanatc;ml i~lerinde izleyici yeni objeler yaratabilir, objeleri manipille edebilir ve

gerc;ek dilnyaru yansldlgl sanal dunyada kendi isteklerine uygun yaratabilir konumdadlrlar.

Resim 51: Ulrike Gabriel

Kaynak:pauillac.inria.fr/~codognet/VR.htmI
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Resim 52: Ulrike Gabriel

Kaynak: pauillac.inria.fr/-codognetNR.html
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Jeffrey Shaw

Sanat izleyicisinin sanata yon verdigine inamr. Bunu 9aII~malannada yansltarak

izleyicinin 9ah~mayamiidahele edebilecegi yapllar kurgular.

Resim 53: Jeffrey Shaw

Kaynakwww.chart.ac.uk/chart2003/papers/kwastek.htmI
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Paul Sermon

SanatC;l i1eti~im olanaklanm sonuna kadar kullanarak eseriniizlemeye gelen izleyivi

ile evinden ileti~im kurabilir hale gelir. Bedenini mekan dl~mda tutarken c;e~itli yontemler

araclhglyla izleyicisi ile ileti~im kurar.

Resim 54: Paul Sermon

Kaynak: i0 h"curti"gaIIery.curti".edu.au/.../2004.cfm



ToshlO IwaI

Resim 55: ToshIO IWaI

Kaynak. www.kedume.net/blog/archive/1I2007-09/catid/2
.~

Resim 56: ToshIO IWaI

Kaynak:www.kedume.net/blog/archive/1I2007-09/catid/2
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SONU<;

Dadaizmden bu yana sanatm geyirdigi teknolojik evrimin sonuylan sanata hem sosyolojik,

hem felsefi hem de teknik baglamda yanslml~tlr. BaZl sanatyI1ar teknolojiyi reddederken

bazI1an bliyUk bir co~kuyla kar~I1aml~, kimileri ele~tirel bir yakla~lm gasterirken

kimileriyse teknolojinin sundugu olanakIarIa iyinde bulunduklan yagl yorumlaml~tlr.

Teknolojinin hayatlmlza ve dolaylslyla sanata dahil olmasmm en net sonucu ekonomik

dengelere de etki ederek toplum ve bireyin degerlerine ve bakI~ ayI1anna farkh boyutlar

kazandmnasldlr. Bu slirey iyinde teknolojiyi kullanan bazl sanatyllar teknolojinin kendisini

kullanarak teknolojiyi ele~tirirken kimileri yagm sundugu teknik yeterIilikIer baglammda

bakIm~ ve sanatm iyinde teknolojiyi bu baglamda kuIIamm~tlr. Glinlimliz sanatylsmm

teknolojiyle olan iIi~kisinin degi~en tek tarafl kendini ve diinyaYl anIatlrken kullandlgl

tekniklerin elektronik ve dijital bir boyuta ta~lmm~ olmasldlr. Sanat izleyicisi iyin ise

olumlu olan artIk sanat izleyicisinin yapltm bir paryasma d5nli~meye ba~lamasldlr. Bu yeni

danem sanat eseri, izleyici ve sanatyl arasmdaki denklemin sorularla aylmlanmaslyla

devam edecektir. insamn slmrIanm geni~leten ve sanata dahil olan her yeni teknoloji

nereye gittigimiz sorusunu daima beraberinde getirecektir.
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