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Kore'deki Performans'ın Bugünkü Durumu ve Yönü
Geçmiş yıllara baktığımızda toplumumuzda bizi gerçekten şaşırtan birçok

değişiklik olduğunu görüyoruz. 196ü'h yılların son zamanlarındaülkemizde

'Performans' denilen bir sanat ortaya çıktı; bu sanat 'ifade isteğinin kontrol

süz çıkışı' diye adlandırıldıve toplumumuz tarafından hoş görülmediği için

sanat dünyasının köşesinde kaldı. Bugünlerde de aynı görüş hala vardır

ama 'performans', eskiden beri var olan, sanatın içine başkalarını dahil et

mek istemeyen klasik ve eski otoriteyi takip ederek sanat dünyasında ça

bucak yerini almaktadır. Bununla birlikte performans sanatı, televizyon rek

lamlarından ziyade filmlerin ve müzik videolarının önemli ve dinamik sah

nelerinin değişiminde en etkili tarif aracı olarak kullanılmaktadır. Bundan

dolayı önemli gösterilerde, insanları canlandırmakve atmosferi değiştirmek

için gerektiği anda performans ekipleri ortaya çıkıp amaçlarını yerine getir

mektedir. Nitekim halkın performans konsepti ile oluşan görsel medya ve

performans hareketini tercih etmesi bunu ispat etmektedir.

Performans'ınHüviyeti
Performans Kore'ye 196ü'h yıllarda 'Happening', 'Event', 'Performans' gibi

isimlerle taşındı ve günümüzde klasik sanat kavramına karşı çıkan bir be

den hareketi olarak sürmektedir. Fakat performans'ınyüzünü hızla değişti

ren medya çevresinin, bu değişimin ortasında performansa nasıl bir kav

ramsal kimlik vereceği henüz belirsizdir. Bu nedenle performans sanatı, ne

klasik anlamda görülen sanat; resim, mimari, oyma gibi herkesin kabul ede-
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bildiği maddi araçlarla oluşmuş bir alan kavramıdır.

ne de Fütürizrn , H ipc rrcahzm ve soyut sa nat g ibi bel

li yö ntemlere hağlı olan bir moda kavranudır. Tekrar

larsa k perfo rmans araç olarak boya ya da çam ur ye

rine be de ni ku llandığ ı için , genci anlamdak i resim sa

n:ı tından ve yüzlerce kez kullanılmaması açısından

hem eski hem de klasik şeyleri tak ip eden tiyatro

kavramından farklıdır. Bununla birlikte perfouuarısm

en dinamik yönünü n pro"asız ve 'b ir defa lı k' olması ,

özel bir unsur o larak tanınmasını zorla şu n r. Böyle ce , dış ö zel l iğ i nden d ol a

yı sa nat tarihi içinde ye r alması zordur ve bu zorl u ğ undan dolayı baş langıç

ta gelişim yö nünün takdir edilmesi c rtelcnruişri r. Bununla bir likte perfor

mans biraz re....im , mü zik, tiya tro ; b iraz edebiyat, mimari. sinema ve Ş ama

nizrn'den ilham alarak ve bunları başka açılanjan inccleyip birleştirerek her

sanat alanının duvarını aşıp yoluna devam etmiştir. Malzemesi her zaman

beden ha rek eti olmuştur; il etişim aracı olarak diri lx-den hareketi , da ima

me nkul sanatın sabit lcşmc ve sistcıulcşrnesi nc ka rş ı dene ysel bir silah ola

rak kullarulnuşur.

Ayrıca sanatın her alan ında klasik <aslında her ko nuda ' Klasik' d iyerek hak

ka zanan üst düzey gruplar, ya dı esk i şeylerle ilgilenen klasik Akadc mizm )

ile ilişkiyi ke smeyi hedefleyerı 'Ava nt-Garde' sanatın tarihinde performans,

pratik faa liyetin en önünde, yani öncü le rin de önünde bulunmuş ol makta

d ı r .

Beden ve Hareket
Resim dünyasın ın pe rfor mans sa nalına ba k ış ı her zam an ol um lu olara k ta

nunlanmamakradır. ı\ lCsel a, performans 'faz la duvgusaldır. ' 'd inscl l iğ i vur

gulayarak herhangi bir ye re sığınmak isteyen modern çağ insanın yüreğine

tam uyar', 'gerçe k hayattan çok uz..akur. 'bedeni vu rguladığ ından daha faz

la k ı şk ırtıyor' diye sanat alanından uzaklaşurı lmaktachr. Bunun sebebi, Ya

kmcağ daki eğ it i min a rd ından, batı fe lsefesiyle kendisi bile hissetmeden

beyni yıkarmuş o lan halkın , ruh ya da beden diye iki seç e nekli bir durum

da her zam:ın ruhu övüp bedene ö ne m vermeyen aklın zalimliğine al ışmak

ta olmasıdır,

Beden açısından baktığımızda da dumm ayrud ı r . İnsan temel olarak bede

ne sığınarak yaşarrum sü rdürdüğü halde Platon 'da n beri batı felse fes inde

beden, gercek ad ına aşı lması gereken bir eng el yani 'ruhun hapsi' o larak

kavranm ı şnr. Ortaçağdaki ' Ba lxıl a rın felse fesi 'nde de beden bir 'düşmüş

o bjektif' o larak sayılnuşrı r. lt Dcscart cs'in Yakınçağda söylediği "D ü ş ünü

yorum o ha lde varım" sözü bedeni kü çümseyen düşüncen in doruğuna Işa

ret ede n batı felsefesinin özü olarak görülebilir. Fakat bugünlerde Batı 'yı ve



Doğu'yu ayırt et meksizin bu atmosferin tersine git

mekte olduğunu g örmekteyiz. ~lesela . insan aklına

güvenen 'Metafizrk' e karş ı meydan okuyarak ortaya çı

kan 'Post-mode rnizm' . aklın zal iml i ği nden dolayı bas

t ı n lan roma n ti kliği ve bedeni temel önerme olara k

üne sü rmü ştür. Çevre ki rlil i ği ne deniyle ger çekleşen

anormal do ğumların . sun i organ ve ko pyalanan insa

nı n o rtaya ç ı k ış ı yla birlikte bedenle ilgili ö nceki bakış

a<.;ıs ı değiştiği iç in. b ilimsel b ir ala n olarak beden b ili

mi oluşmuştur. Bunun kökenieri 'Friedrich Nietzschc'yc kada r uzanı r. O

"Bede nim her şeyimd i r" diyerek ruhun beden tarafından kontrol edilişini is

par etmek iSH...- rnişti. Ayrıca , 20 . y üzyılın başla rmda Alınan folkkırcu 'Eduard

Fuchs' "K urtun yemi gibi dışta olan nesne, ya ni vücut , ş i md i özne ol muş

tu r" diye seslen d i.

Ö te yanda n 'M . Mcrleau-Ponty'. "Bu dünya ve ev re n nesn elolarak varo lan

değ i ld i r, insan b ili ncine yansu ıl nuş o lan görü nüştü r" demişti r . Yan i Merl e

au-Ponrv, bilinç bede nsel b ir eylem olduğu için ev renin he r olanağının he

dcnde olduğunu görmüştür. Modern t ıp bilimi bunu nesnel o la rak ispat et 

mcktcdir. Örneğin. aruşurmalara güre. insan bilinci ve düşünme eyleminin

Tanrı'ya ait olan alanda olduğu düşünülurken . beynin sini r lı ü cresi olan 'ne

uro n ' ilc ba ğ l antı l ı özel bir i şl ev i olduğu öğrenildi. Burada ortaya çıka rı ne 

rice , ruhsal ey lemin . bedenin sinirs el-biolojik kimyasal deği ş iminden baş ka

bi rşey olmad ı ğıdır.

B()yk'ce be de ri ruhu kontrol eder ve hareketi sağlar. Ha re ke t eden nesne

d ünyada ki b ütün can l ıla rın ba k ış ın ı sembolize ede r. Sadece balıkların ve

surüngenlerin değil , insana daha yakın olan köpek \ 'C k ed ileriri de. du ran

varh ğa karşı hiç ilgi g öste rmedikleri halde, aynı varhk ha rekete geçtiği an

da tepki gösterdiklerini görüyoruz. Bu durumun sebebi. rengin dikkat çe k

me ö zel liğ iyle ya da his lcrlc ilgili de ğ il . ta ma men hayva nların içgüd üsel

duygulanyla ilgilidir.

Arac ı (bede ni) ha rekete geçire n bir sa nat o lan performa ns , res im sa natının

bir ala nıdır. Bu yüzden seyircile r zama n geç tikçe, sürekli hareker halinde

o lan bedenin kuru ldamas ma dikkat eder. Çünk ü ha reket, ctra fıak t koşu ll ar

da de ğ işim i getirir ve o değ iş i mi n de hare kete ihtiyacı vard ı r , Ay rıca , hare

ket etmek te hlikel i şeyle r i n, arkadaşların vey a çok istenen şeylerin yakın

laşmaları anlamına gelir. Çünkü görrnek haya na kılmak için gelişmiş bir

araçtır. Ancak perforınarıstaki hareketi. 'bede nim \T onun hareketi eserim

d ir' diye anlamsız b ir şek i lde ve doğrusunu görmeden tarif e tmek şi ddet l i

bir tan ım l ama değild ir. ama bunun için biçimi Ye kavramı uygun olarak

ka psayan canlı bir hare ket olmas ı gerekmekted ir. Ö yley se , rakarn sal olarak

genişleyen bede n sanat ı hareketl erinde n b irisi o lan performans , tük e tim

Hyun-fooKim,
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toplumunda b ir kere ku llan ı l an tüketim mallarından farklı o larak, düşünce

nin ka liteli a rtışim arayıp gerçek dünyayı ku rarak her zam a n canlı bir sanat

o larak doğabilecek aland ır.

Bakış Açısı

Genel değeri elde ermek amacıyla te rcih edilen bir anla yı ş olduğu hald e

performansın tarzı , a y nı çağdaki akla uygunluğu es as alan Episıcmoloj i 'n in

alı ~t ırdığı değer arama usulünden co k farklı görünüyor. De rne k k i 'Realis t

Estc tik'e uyuyor ama bakış açıs ı nedeniyle fa rkhlaş ı vor. Bazen bö ylesi bir

anlay ış ın an lam ı nı çö zrn ek bira z gi.h~: \"L~ zor olur ama tersin e bu belirsizlik

d e- ğerlidi r. Çünkü pcrforma nsm g ösıcrtrn t esnastndaki tahmi nsizlik ve be lir

sizlikten dolayı doğrudan an larnuda da ha etk ili b ir şekilde elde edilemeye

cek tecrübeler o rtaya cıkıyor.

Modern perfonnansın k öke ninden bahsetmek

ten vazgeç ip haşlangıcma d önerse k , 1956 y ı l ın 

da Tokyo'daki. Ohara Salonu'nda göste rilen

'Gutu i Grup'un açı lış türenini gözden kaçi ra

ıua yı z , Fakat bu gösteri 'Nco-Dadan ın Japon

ya' ya uyarlannıasmda n baş ka bir şey değildir;

performansın gerçek başlangıcını 'Amcrika'da

ki Po p Art 'ın doğuşuyla ilgili düşünmek daha

gene l b ir kabuldür. Ama Amerika 'daki 'Happc

ning ' ha reketi. toplumu eleştirrnek amacıyla

kendisini eleştıren bir unsur o larak g örülme

mckredir. Sadeec heyeca n ve rici bir anlamı vard ır. 'Hux us Grubu'n un da

d ünyada ki e ylemin in e n büyük amacı 'mutlak özgürlük ve sanat ile hayat

arasındaki sın ırı yo k e tmek' olduğu iç in , gerçe k haya tı yansıtma konusun

da eksik ka ldığı s öylenebilir. Doğa l ola rak perfo rmans yukarıda ba hs ed ile n

şeyle ri kapsar. Mesela 'Edward Lucie-Smirh pcrformarıs ın i c,;eriği hakkında

aşajirdakileri belirlemektcdi r.

İl k olarak, "Performans, baskı uygulayan siyas i durumlara, mevcut düzene

kar~ ı ç.kmachr" d iyo r. Fakat performansıa ve rilmes i gereken mesa ja siyasi

e tkisi y önünden l xıknuş olursak , bakış a c,' ı s ı da ha ünemli olduğu ic in nor

mal mit ingden s iyas i olarak Cı a ha etkisiz görülebil ir.

İ k i nci o larak, "Bed en sanatı ha lkla b üt ünleşme ça lxısıdı r'' d iyo r. Ama bu gü

rü ş . merke zi o larak 'Huxus Grubu'yla gel i şt i ri l m iş olan gösteri b içiminin

rahminsizl i ğ i nc. s ı nırsızlığına ve heyecan verici bir şovu anımsatan çocuk

su l uğuna işaret ederek seyircilerin alayla rı nedeniyle me rak uns uru nu or

radan kaldırnuşnr.

Son o lara k E. Lucie-Smith performansı 'b ir tören' o larak görmektedir. Yani

mev cut d inlerin dü ş ü ş ünden dolay ı güçsüz ha lka destek verecek ruhsal ç ı-



kışı bulamayan modern insan, dinin yerine modern beden sanatını koymak

tadır. Bunun gibi bir belirleme mantıklı gelebilir ama temel söylemi tam ter

si olan bir belirlemedir. Çünkü insanların eskiden dinsel tören aracılığıyla,

'Avant-Garde' sanatın araç olarak kullanırgibi göründüğü düşünceyi kullan

dığını söylemiştirLucie-Smith. Bu açıklama doğru gibi görünüyor ama doğ

ru değildir. Çünkü insanlar eskiden beri dinsel törenlerde sürekli beden sa

natını kullanmış olduğundan, aniden ortaya çıkan performans sanatıyla ta

nışıp etkilendiklerinde dinsel coşkunluğu talep etmemişlerdir.

Öyleyse performansın en temel özelliği nedir? Bence performans varolan

resim sanatının sahip olduğu gösteri ve iletişimin sınırını aşmak için kendi

ne referans olabilecek başka düzlerndeki bir sanat alanın sanatsal anlayı

şını ödünç almıştır. Tabii ki etkisini en büyük oranda arttırmak için dinle

me, koklama, dokunma, tatma v.b. duygu yöntemlerini araç olarak kullana

bilir. Neticede performans doğrudan, açık bir şekilde ve halk ile en önde

ve onunla birlikte duygu paylaşımıylaortaya çıkan iletişimin en büyük ara

cıdır. Ayrıca performans, amacını yerine getirmek için plansız olduğu hal

de o anda seyircinin tepkisini öğrenebilen en etkili gösteri biçimidir. Tabii

ki burada sanatçı siyasi konular da dahil, gündemdeki en önemli yanlışlık

ları ve bunun gibi şeyleri ortaya çıkarıp komik hale getirerek eleştirebilir.

Seyircilerin bugünkü gerçekliğe katılması için havayı değiştirip resmileştire

bilir. Bu yüzden performans her hangi bir gösteri anlayışından daha inte

raktif, ekonomik ve etkilidir.

Performansın Bugünkü Durumu ve Geleceği

Bildiğiniz gibi günümüzde performans, basit bir vücut hareketi olarak ifade

edilemeyecek kadar değişiyor ve gösteri alanı genişliyor. Özellikle bugün

lerdeki sosyal ve kültürel ortam, performansın özellikleri olan sürme, katı

lım, bütünleşme, plansızlık, doğallık, kesinlik ve gerçek alanda bir kerede

kayıt edilmesi mümkün olan bedensel şeyler ile paket yapılan sanayi top

lum dönemine girdiği için, modern insanlar direkt olmayan performans

kavramı açıktır. Halk performans sanatını kabul etmiştir. Muhafazakır sa

natçılar da performansa karşı açık olmaya çalışmaktadır. Bunun üzerine

performans sanatı da, modern toplumun çeşitli kültürel paradigmalarına

dahil geleneksel değerleri bile aktif kabul ederek bu değerleri daha geniş

ve derin bir şekilde tarif etmektedir.

Her konsültasyonda (planlama, yatırım, üretim, reklam, dağıtım) perfor

mans kavramını daha aktif bir şekilde kullanılarak daha büyük etkiler elde

edilebilir. Bu durum birikimlerin neticesidir. Bu nedenle geleneksel araçlar

dahil olmak üzere, video, bilgisayar, robot, lazer, hologram v.b. gibi

gelecekte sanat dünyasınagirmesi tahmin edilen yeni araçlarla birlikte, per

formans zaten canlı bir araç kullandığı ve özel vücut hareketleri aracılığıy-



la seyirellerle direkt iletişim kurabildiği için en etkili ve gerçek sanat gös

terisi olarak yerini almaktadır.

Böylesi bir dönüm noktasındayken, '2002 Kore Performans Festivali'ni

seyircilere aktif bir şekilde yakınlaştırmak gerekiyor. Performansın daha

geniş ve çok yönlü bir sanat tecrübesi olarak hayal gücüne dokunan kata

lizör olarak rol alması lazım. Her zaman kural ve sistemin tahakkümüne

bağlanmış olan modern insanın pratik ve tahmin edilemeyen şeylere hay

ranlığıyla birlikte bunlardan hala biraz korkmaktadır. Bu yüzden insanları

gelecek zaman ve mekana yönelik kültür şokuna hazırlamak ve onlara

beden sanatı hakkında geniş ve açık yürekli bir bakış açısı kazandırmak çok

önemlidir. Çünkü bu 21. yüzyıldaki kültür şokundan dolayı tek başına kal

ma ve dışlanma hissinden kurtulmak için son çıkıştır.

Ama ısrar ve iddiayla değil, ancak ve ancak uygulamalı olarak performans

sanatını baştan kavramsalolarak oluşturup geliştirerek, halkın desteği ile

temelini sağlamlaştırarak bunu gerçekleştirebiliriz.Bu nedenle performans

sanatçıları, performansınbir defaya mahsus gerçekleşiyorolmasını hiç eleş

tirmeden ve üzerine düşünmeden kabul etmemelidir; seyircilerle doğrudan

iletişim kurarak, çağın güzellik kavramını ve genel anlayışı fark ederek

yaratıcı uygulama için yardımcı olacak yeni bir 'rcal estetik' bulmalıdır. Bu

durum geçmiş sanat biçimlerini devam ettirip bugünkü problemleri çöz

meye bağlı değil, gerçek problemlere doğru bakmaya ve sanatı meşrulaş

tırıp kabul ettirerek kültürel ve tarihsel devamlılığını sağlamaya bağlıdır.
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