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AAAAA: Cevdet Erek’in Antwerp şifresi
Bina cephelerinden yarattığı ‘A’ harflerini ve sokaktan bir kesiti Belçika’nın en önemli müzelerinden M HKA’daki sergi alanına taşıyan Cevdet Erek, gündelik hayatımızın
mekan ve nesnelerini sorgulamamızı sağlıyor. Dışarıdan içeriye görsel bir ses akışı olarak giren A’lar şaşkınlık, isyan ya da hüsran ifadesi olabilir.

Cevdet Erek, “AAAAA”

FAHİRE KURT
fahire.kurt@hotmail.com
Yüksek tavanlı sergi alanı, en uzak noktasındaki uzun pencereden içeri doğru genişleyen bir üçgen. Duvarlardaki dev A’lar perspektif duygusu vererek yan yana sıralanıyor.
Şehirden binaya görsel bir ses akışı var. Dev
bir megafonun içindeyim sanki.
Antwerp bina yüzeylerini çizgi romanvari
A’lara dönüştüren ve M HKA’nın (Antwerp
Güncel Sanat Müzesi) hemen önündeki
alandan içeri öğeler taşıyan Cevdet Erek, iç
ve dış mekanlar arasındaki ilişkiyi sorguluyor. Erek, caddeye gri metal bir araba yerleştirmiş ve sergi alanı gibi üçgen bir kesiti
öğeleriyle birlikte ayna efekti yaparcasına
dışarıdan içeriye almış. Sokakta aykırı duran, merak çeken, hatta belki ileride üzerine grafiti yapılacak olan araç müze alanında
olağan bir şekilde dururken, reklam panosu,
demir bariyerler gibi sokağın işlevsel öğeleri
içeride yabancılaşıyor. Biçimleri aynı iki ortam arasında kontrast oluşturan “AAAAA”,
günlük hayatımızın mekan ve öğelerini algılayışımıza dair kafamızda sorular oluşturuyor.
Cevdet Erek ile Belçika’nın en önemli
müzelerinden M HKA’daki sergi alanının
dışarı açılan penceresi önünde buluştuk.
Antwerp’e ilk gelişini, 29 Nisan’a kadar sürecek olan “AAAAA”nın oluşum sürecini, 2017
Venedik Bienali’nde Türkiye’yi temsil eden
“Çın” adlı çalışmasına dair izlenimlerini, gelecek projelerini konuştuk.
Bu ‘A’lar şaşkınlık mı yoksa kızgınlık mı ifade ediyor?
Aslında bir de ses işi vardı. Kaydını bir koro
üyesiyle burada yaptık. İki tane ‘A’ kaydettim. Biri şaşırma, öbürü sinirlenme ve isyan
A’sıydı. Fakat bu işte asıl derdim sesin kendisi değil de görsel temsili olduğu için, hatta
fotoğraflarda büyük bölümünün anlatılabilmesi gibi bir şey de denemek istediğim için
sesin hem kendisi hem görsel temsili olması
hiç doğru gelmedi bana.
Burada birkaç katman var, sadece sesle ilgili bir şey değil. İnsanların formlara nasıl
baktığıyla ilgili. Diğer taraftan bunlar dijital A’lara, dijital olarak yapılan fontlara çok
benziyor ama başlama noktası o değil.
Nedir başlama noktası?
2009’dan beri aklımda olan bir fikir bu.
Yıllar önce Antwerp’te kalmıştım, Extra
City’de güzel bir sergi olmuştu. Sonra Mustafa Kaplan ve Filiz Sızanlı’nın oyunu için ses
yapıyordum, onu De Singel’de göstermiştim. Brüksel’deki Bozar’da bir enstalasyon
yapmıştım. Burada yoğun bir ay geçirmiştim.
Ondan evvel ilk kez 2005’te Antwerp’e geldim. Amsterdam’da yaşıyordum o sırada, çalışıyordum. Antwerp’e yönelik hiçbir bilgim
yoktu. Sanırım yine bir sergi bakmaya gelmiştik arkadaşlarla. Amsterdam’ın içindekiler değil de biraz dışındaki yeni mahalleler
hep daha çok organizedir; dümdüz uzun
caddeler ve birbirine benzeyen binalar vardır. Oradan buraya gelince çok şaşırmıştım.
Bizim oraya geldik demiştim. Banliyö treni
vardır ya Sirkeci’den Bakırköy tarafına giden, neredeyse onun geçtiği yerler gibiydi.
Düzensiz, irili ufaklı olmaları hoşuma gitmişti. Her binanın boyu, eni değişikti. Bu A’lar
Antwerp’teki altı binanın ölçülerinin buraya

alınmış hali. Çoğu aynı mahalleden. Hatta
yerlerini gösteren harita da çizdirdim. Bunlar sıra ev şeklinde genelde. Bir garaj ya da
dükkan, üstte bir kat. Dar gelirli demeyeyim
ama mütevazı. Bir aile, bir dükkan...
Antwerp’te gördüğümüz taraçalı binalara hiç
benzemiyorlar. Siz bunları tipik olarak mı
görüyorsunuz?
Bence tipik. Bunlardan çok vardı, perdeleri genelde kapalıydı. Sürekli onlara bakmaya başlamıştım, hatta biraz da şakayla
karışık arkadaşlara A harfini göstermiştim.
Aslında benim eğitimim, ana çalışma alanım
değil ama harflere çok bakarım. Ardından
2009’da, buradaki Lokal 01’de bir sunuş
yapmıştım. Bir model maket dükkanından
ufak tuğlalar alıp üç-dört tane A yapmıştım
fotoğraflardaki oranlarına bakarak. Sonra
öyle kaldı ama aklımdan çıkmadı ve bir gün
kullanmak için bir vesile olacak diye düşündüm.
Cephe fikrini başka işlerde de kullandığınız
görülüyor...
Üç, dört yıldır ses süslemeli cephe fikrini
kullanıyorum ki en büyük uygulaması geçen
sene Venedik Bienali, Türkiye Pavyonu’nda
oldu. Bir cephe oluşturuyorsunuz hayalden
ve onun üstündeki süsleme sesle yapılıyor.
İki sene evvel Atina’da “Faça” adlı bir proje
yaptım. O da aslında bir dergi için öneriydi:
Hem yüz hem bina cephesi hem yazı karakteri grubu…
Bir de şöyle bir tarafı var, bir kente kısa
süreli gidiyorsan, çalışma dışında vaktinin
büyük bölümünü sokakta geçiriyorsan, içine giremediğin ve tanıyamadığın binlerce
binaya bakıyorsun. Bizim gibi eğitiminin
bir bölümü mimari olanlar daha da başka
türlü bakıyor. Buradan Brüksel’e, oradan
Amsterdam’a gittiğin zaman ne kadar kısa
süreli izlenimler olsa da arada bir şeyler görüyorsun.
Fikrin buraya uygulanışı nasıl başladı?
Üç sene önce bu serginin küratörü Nav
Haq bir şey yapar mıyız dedi. Teklifi aldıktan
beş-altı ay sonra buraya bir günlüğüne geldim. İçinde durdum, ölçtüm biçtim, planlarına baktım. Mekana baktım, neredeyse
üçgen ya da konik biçimine, bir de dışarıya
doğru açılmasına baktım. Fotoğraflar çektim ve sonra da İstanbul’a geri gittim. Arada
neler neler oldu tabii ki… Türkiye’de neler
oldu, dünyada neler oldu... Ben Venedik
gibi, başka hiçbir şeyle uğraşamayacak kadar
ciddi bir iş yaptım. Biraz erteledik sergiyi.
Venedik deyince; “Çın”ı bienalde Türkiye
Pavyonu’nda görmüştüm, etkileyiciydi.
Venedik çok politikti. Türkiye’nin tam bir
temsili olmasa da Türkiye ile ilgiliydi. Ama
bunu yaparken kullandığım dilin; benim
her zaman üzerinde çalıştığım, artık tecrübe
ettiğim bir dil olmasını istemiştim. Sonrasında eleştirilerim tabii ki oldu ama genel olarak, dilinden, durduğu yerden memnunum.
Benim istemediğim hiçbir yere çekilmemesini becerdik. Kontrolle değil, sanatın diliyle.
Size büyük bir artısı oldu mu?
Venedik Bienali katılan herkes için önemli
bir kariyer; çok havalı. Ama hayatımı değiştirecek, en fotojenik iş benimki değildi. Bundan sonra katılacaklara tavsiyem pavyonun
kenarında büyük pembe bir zürafa koysun-

lar, onun üzerine Türkiye ile ilgili doğrudan
birkaç sembol versinler. Çok daha fotojenik,
resmi basılan, Venedik Bienali’ni temsil
eden işlerden biri olur. Venedik bana şunu
hatırlatmak açısından çok iyi oldu; bütün
insanlar bizim izleyici kitlemiz değil.
Venedik’teki işin büyük bölümü zaten seyirciyi içeri almadan dışarı atmakla ilgiliydi.
O kadar çok seyirci kaybettik ki... Lisede,
üniversitede hevesle, özentiyle insanların
‘underground’ dediği şeylere öncelik veren, popülerden ziyade, rock ve punk seven
tiplerdik. Ben hâlâ da uğraşıyorum bir sürü
insana anlatabileyim, empati kurabileyim
diye. Zevkle, düşünceyle ilgili, dünyada nasıl
bir birey olarak durmak, nelerden bahsetmek istediğinle ilgili tercih ettiğin çok şey
var. Bunlar çoğu zaman çoğunluğun fikrine
uymuyor.
İnsanların geri dönüşü nasıldı?
Türkiye’de beklediğimden daha pozitif
oldu ama beklediğimden daha az eleştiri
yazısı çıktı. Bir de birlikte çalıştığım hemen
hemen herkes gördü. Benim için önemli
bir şey daha vardı: Radikal bir deneme daha
yapabilmek, bir sanatçı olarak durduğum
yerin ve her ne kadar soyut da olsa işin net
olması. Belirsizliğinin de belirsiz olarak
yerinde durması, üstüne başka şeyler konmaması. Ben Venedik’e bir portföy sunarak
katılmadım. Bir grup beni seçti. Ben de hemen onları toplantıya çağırdım, “Niye beni
seçtiniz?” diye sordum. Anlaşıldı ki nedeni
daha önceki çalışmalarım. O zaman, bundan önce yaptığım işlerin akışında bir yeri
olması gerektiğine karar verdim.
Venedik’ten sonra bu serginin çalışmaları
nasıl gelişti?
Geçen senenin başlarında Nav Haq ile
konuşmaya başladık. Ben buraya geldim, o
İstanbul’a geldi. Yavaş yavaş notlar alırken,
ne yapabilirim acaba diye, bu fikri de bir kenara yazdım. Bir sürü fikir vardı. Belki mekanda hiçbir şey yapmamak, dijital ortamda bir yazı karakteri yapıp onu dağıtmak,
onunla bir şey yazmak gibi. Ama düşündüm,
benim birinci anlamda derdim yazı karakteri yapmak değildi. Venedik projesini bile
çizdik, bir bölümü gelebilir mi diye. Çünkü
devam etmesini, hakkında konuşulmasını
çok istiyordum.
Buranın planı üzerinde çalışırken, konik
bir yer, köşeden ses gelmeli diye düşündüm
ama oraya hoparlör koymak da -daha önce
öyle şeyler yaptım aslında, yapmadım değil!doğru gelmedi; çok basit ve kolaydı. Fakat
oraya bir şey yaparsak kentten gelir gibi de
olacaktı.
Bu arada kent içinde dolaşan bir stajyer
bana fotoğraflar yollamaya başladı. Çünkü eski fotoğraflarımın çoğunu bulamadım. Kim bilir hangi bellekte telef oldular.
İstanbul’da, sergileri hazırlarken çalıştığım
iki arkadaşımla birlikte fotoğraflara ölçekli
olarak baktık. Sonra bunları yan yana koyma, A’yı kullanıp sesi taklit etme fikri geldi.
Antwerp’in A’sını hatırladım. Antwerp’in
logosu A’dır. Burada her yerde görülüyor.
Müzeye geldiğimde, duvarlar çok acayip,
duvarlar bir şey istiyor, bu duvara bir şey yapsam diye düşünüyordum. Çünkü ben çoğu
zaman duvarların üstüne bir şey yapmıyorum aslında. Ama burada ne kadar güzel bir
duvar diye düşündüm.
Benimki gibi işlerde tek neden, tek bir

söylem olmuyor. Bu A’ları gerçek boyutlu
yaptığımızda, elimizdeki A’ların bazıları çok
ufak kaldı, bazıları sığmadı, bazıları A’ya çok
az benziyordu. Altı tanesini aldık. Bunların
hepsi sıra evler aslında, aralarında boşluk
yok. İlk çizimlerde binalar birbirine bitişikti.
O da iyi oluyordu, fakat karakterlerini yazı
karakterine yakınlaştırmak istiyorsan ayrılmaları gerekiyor, çünkü okumada öyle çalışıyor. Aralarını açtıkça gerçekten A’laştılar.
Benim bütün merakım, grafik tasarımcılardan, özellikle ‘typeface’ ile çalışanlardan
bana bir yorum gelecek mi?
Çizgi roman havası da var burada.
Evet. Bunu da bilerek yapıyorum. Çünkü
ben ilkokulda müzelere giderek büyümedim. Çizgi romandan, karikatürden, mizahtan, sevdiğim grupların logolarını yapmaktan geliyorum. Çizgi romanın muazzam bir
ses taklit becerisi var. İster Tommiks, Teksas
olsun, ister Japon animesi olsun, ister bizim
Hıbır, Leman bütün çizgi roman kültürlerinde aynı. En önemli taraflarından biri, ölü,
hareketsiz, grafik ya da resimsel bir ortamda
harf kullanarak, harflerin fontlarına şekiller
ve hareketler vererek ses taklidinin muazzam yapılması.
Burada hiç bir şey üretmiyorum, sadece
ses efekti var. Uzaktan bakınca perspektif
verilmiş gibi küçülüyor. Bunu yaptıktan sonra da o denediğim sesler iyi olmadı. Hatta
arabaların içinden sesler gelmesini istiyordum. İçinden insan sesleri gelseydi mesela.
Ama çok direkt olacaktı. İşin temel konusu değildi, fazla bir kafa karışıklığı olacaktı. Malzeme olarak da çok hoşuma gitmedi
yaptığımız. Ama belki ilerisi için bir plak, bir
parça olabilir, İstanbul’da koroyla deneyeceğiz. ‘Aaaaa’ diye kesintisiz bir şaşırma hali ve
bizim şaşırma halimiz gibi hiçbir öneminin
kalmaması. Ya da sürekli bir kızma, herkes
birbirine “Aaa”, “Aaa”, “Aaa” diyor ve monoton bir yapı haline geliyor.
Şehirden içeri kesit sokma fikri nasıl oluştu?
Dışarı bakıyorum, dışarıdan içeri bakıyorum. Elimden gelse o camı çıkarıp tamamen
açacağım ki iletişim kuralım. Aslında dışarıdan direkt bir elemanın aynısını içeriye almayı uzun zamandır yapıyorum. Venedik’te
de vardı mesela, orada kocaman rampa vardı.
Bu ilişkiyi kurmayı kesin istiyorum. Nasıl
kuracağım diye düşünürken, önce kullanmadığınız fazla işaret varsa içeriye alabilir
miyiz diye belediyeye sorduk. Hatta levhalardan da aldık ama o grafik dünyasına girmek
istemediğim için kullanmadım. Aslında fikir
bu alanın aynısını dışarı çizmek ve ağaçlarla
binalar dışında alabileceğimiz ne varsa içeri
almaktı. ‘Mirror’ efekti yaptık. Önce öğeleri
içeri alıp başka bir koreografi yapmayı düşünmüştüm ama “Ne hakla?” dedim sonra,
karşında böyle bir şey varken niye koreografi
yapıyorsun? İçeri taşıyalım, ne nereye denk
geliyorsa ona bir bakalım. Üzerinde çalışırken grafiker “Kum saati gibi” dedi. Kum saatinin güzel bir yanı var; her şey bir tarafa
dökülüyor, sonra geri gidiyor. Kesintisiz bir
hareket hali var. Sonuçta bu gördüğünüzü
yapmaya karar verdik. Plan üzerinde, uzaktan uğraştık. Bu temsil üzerinden, fotoğraf
üzerinden çalışma anlayışını son zamanlarda kasıtlı olarak kullanıyorum.
Dışarıya da benzerini koyduğunuz araç biraz

“Ben ilkokulda müzelere
giderek büyümedim. Çizgi
romandan,
karikatürden,
mizahtan, sevdiğim grupların logolarını
yapmaktan
geliyorum.
Çizgi romanın
muazzam bir
ses taklit becerisi var.”
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panzere benzemiyor mu?
Monopoli gibi oyunlarda ufak araba temsilleri vardır, normal bir oyuncak arabaya
göre bile daha soyuttur. Ama asıl konu, monopolde bir yere gidiyorsun, o arsa senin
oluyor, kent bölünüyor. Bununla ilgili bir
şey mi söylüyorum, hayır, ama o soyutlamayı hatırlamak, arabayla mülk almak, daha
fazla edinmek… Pek böyle şeyler söylemeyi
sevmem ama ben de oyuncak arabayla büyümüş biriyim. Çok değil, 5-10 tane metal
arabam vardı. Hem muhtemelen Türkiye’de
fazla yoktu hem de bizim ortamda yoktu. O
arabalarla günlerce, saatlerce oynardım ve
hep o arabalara, onların formlarına bakardım.
Biri dışarıdaki arabayı inceliyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyor sanki.
Daha olmadı ama yarın birisi sprey atsa hiç
itirazım olmaz. Üstelik paslanıyor da... Çok
önemli bir şey daha var. Son zamanlarda
çok bina fotoğrafı çekiyorum, araçsız bina
fotoğrafı çekmek imkansız. Özellikle bizim
orada görselliğin içinde hep bir yerde bir
araba var.
Niye metalden yaptık? Dışarıda vandal var.
Çizimini yaptıktan sonra farkına vardık ki
zırhlı bir araca benzeyecek. Zırhlı araca benzesin mi? Niye benzemesin, benim için hiçbir problem yok. Buraya pırıl pırıl bir araba
koymak yerine, koyu metalden böyle bir araç
koyalım mı? Ya da bazı enformel savaşlardaki el yapımı zırhlı araçlara benzemesinin bir
mahsuru var mı? Hiç yok. Ama bu böyle mi,
şöyle mi demiyor, onu izleyiciye bırakıyor.
Bu adam niye bunu böyle yapmışa bırakıyor.
Türkiyeli bir sanatçı olmak işlerinizi politikleştiriyor mu ya da öyle görülmesine neden
oluyor mu?
Öyle bir kaygım yok. Benim niyetim gerçekten bina cepheleri, ses efekti, kente bakmak, insanları kendi kentlerine bakmaya itmek. Benim buraya Türkiye’den getirdiğim
hiçbir şey yok aslında. Dün Facebook’ta canlı yayın yaptık. Bunu yapmak etmek yerine,

bunu yapan ‘mindset’ kelimesini kullandım.
Çünkü bir ‘mindset’e giriyorsun. Sanatçı
her zaman böyle yapmaz ki, benim elime
bir darbuka versen ben bunu bu ‘mindset’te
çalmayacağım. Ama çoğu sanatçıyı hem
sanat tarihine hem de belli bir ‘mindset’e
uydurmaya çalışıyoruz. Sanki o kişi dünyaya
hep öyle bakıyormuş gibi.
Bu ‘mindset’te öncelik “AAAAA” ama sokağı içeri alıp, sonra içeriden dışarıya ne gidecek diye bakınca, dışarıya ne koysam hem
orada durur hem de kendine bir yer bulur
diye düşündüm. Ben heykel yapmıyorum.
Aslında önceden bu tip bir araba fikri de
yoktu. Burada çalışan birisinin çok güzel
bir Citroen model aracı vardı, ‘‘50’li-‘60’lı
yılların Fransız filmlerindeki polis arabası
gibi. Onu içeri koyacaktık. Bir de çalışmayanını bulduk, onu da karşıya koyacaktık.
Sonra baktım ki ikisi birbirinden çok farklı
ve üzerlerinde çok enformasyon var. En az
hareketle arabayı andıracak bir şey yapalım
dedik, kavisleri attık, bu formu bulduk. Ama
zırhlıya benzemesi benim için hiç problem
değil.
Tam tersine zamanımızın bir gerçeği. Mesela geçen sene Brüksel’e geldiğimde beklediğimden çok fazla zırhlı araç vardı. Irak’ta,
Suriye’de insanların metal parçalarından
yaptığı zırhlılar var. Zamanımızdan bir şey,
benim için mahsuru yok.
Genelde ses de kullandığınız için böyle bir
beklenti var mıydı?
Evet, hatta soran da oldu. Ben de “Var” dedim; “İşte ses, fotoğraftan bakarsınız…” Bir
sürü insan fotoğraflardan değerlendiriyor
sergiyi. Tabii buraya gelmek, buna bakmak
çok farklı. Ama bir deneme olarak, neredeyse sadece görsel temsille gösterilecek bir şey
yaptım.
İşlerimin çoğu sesli ama salt ses olan iş hemen hemen hiç yapmadım son zamanlarda;
aslında uzun zamandır yapmadım. Ne zaman yapmışımdır? Ya radyo ya plak... Geçen
hafta Berlin’deki bir festivalde dünyanın en
büyük tekno kulüplerinden Berghein’in ses

düzeninde asma davul çaldım. Büyük bir ses
düzeni var. Eski beton bir yer, fütüristik bir
bina. Çok acayipti. Bu işle beraber bana çok
iyi bir denge veriyor. Yani enstalasyon anı
uzun süreli iş, öbürü ise bir-bir buçuk saatlik
çok yoğun bir şey. Ben ikisini de çok seviyorum. Bazen ikisi birbirine çok karışıyor.
Sizin için görsellik mi ses mi birincil?
Çok rahat söyleyebilirim bende öncelik
yok. Bu kalemle çizmekle, bu kalemle vurmak arasında fark yok. Lisedeyken müzik
hastası olduğum dönemde kapak tasarımı,
grup logosu, poster gibi şeylerin de hastasıydım. Liseden mezun olduğumuzda müzik grubumuz vardı, Akademi’ye girdim.
Öğrenciyken grup bir ara patlar gibi oldu,
bir sürü şey yaptık. Başka gruplarda çaldım,
bu davulu almama sebep olan Muammer
Ketencioğlu’nun grubunda çalmaya başladım.
Sonra elektronik müzik ve ses tasarımı başladı. Bir sene sonra da, 2002’de, “Avluda”
adlı işi yaptım. O, bu alana ilk girişim oldu.
İlk yaptığım iş hemen hemen tam aynı fikirlerden çıktı: Mekana bakış, mimari, ses...
Aslında burası ses için mükemmel bir yer,
öyle bir etki yaratmak çok kolay. Ama bu tahrik biçimi daha çok hoşuma gidiyor. Burada
mimari çok var ama mimari bir program
yok. Hacimle uğraşmıyoruz. Burada hacme
aşırı bir müdahale var. Yine ses var ama başka şekilde.
Özellikle sevdiğiniz şehirler var mı?
Antwerp benim için çok pozitif kaldı. Herhalde burada geçirdiğim bir aydan, bazı
insanlarla kurduğum dostluktan. Hafif karanlık burası, bir sürü dertli adam var. Garip
bir melankolileri var. Berlin iyi ama Londra
değil mesela. Atina’yı çok seviyorum. “Faça”
adlı sergiyi orada yapmıştım. O da yazı karakteri ve modern binalarla ilgiliydi. Binalar bir döneme ait, çok ilgimi çekiyor. Bir
de bazı tabelalar çok ilgimi çekiyor. Hatta
niye bu kadar ilgimi çekiyor diye o projeyi yaptım ve sonra anladım ki o tabelaların

hepsi ‘70’li, ‘80’li yıllarda yapılmış. Benim
çocukluğumun modern tabelaları yani. Bir
de ‘70’lerin ‘80’lerin estetiği çok önemli
bizde. Bizim Türkiye’mizde onlar kalmıştı.
Ayrıca ‘70’lerin nostaljisi var çoğu kişi için.
Müzikte de var, politikada da var. Bizim dönem ‘80’ler çok kesintili. ‘70’lerin sonunda
gördüğüm duvarlardaki yazıları, pankartları
hatırlıyorum mesela. Çocukken Hürriyet’te,
Milliyet’te sarı üzerine kırmızı politik pankartları görüp ya keserdim ya da çizerdim.
Yıllar sonra anlıyorum ne anlama geldiklerini. Ama beni çok etkileyen görsel bir şey
vardı.
Sanatsal bir iş olarak bina tasarlamak ister
miydiniz?
Küçük bir sanat merkezimiz olsa onu yapmak isterdim. Tek başıma değil de, birlikte
çalıştığım bir ya da iki kişiyle tavrı olan bir
şey yapmak çok isterdim. Uzun yıllar önce
kabul ettim ben mimar olmayacağım diye.
Ama sürekli planlarla ölçülerle çalışıyoruz.

“‘Aaaaa’ diye
kesintisiz bir
şaşırma hali ve
bizim şaşırma
halimiz gibi
hiçbir öneminin kalmaması.
Ya da sürekli
bir kızma,
herkes birbirine ‘Aaa’, ‘Aaa’,
‘Aaa’ diyor ve
monoton bir
yapı haline
geliyor.”

Yeni projeler var mı?
Direkt bir sanat sergisi değil ama Berlin’deki HKW’de (Haus der Kulturen der Welt);
İsviçre, Basel’deki Tinguely Müzesi ile aynı
zamanda açılacak bir radyo sanatı sergisi
olacak. Onun mekana yerleştirmesini tasarlama işi verildi bana. Çok zor bir iş açıkçası.
Küratörler, akademisyenler var ama sergici
değiller. Ve imkansıza yakın bir konu: radyo
sanatı! Kulaklıklarla dinlenecek. Eğlenceli
ama zor bir iş.
Torino’daki Castello di Rivoli’de bir sergi
olacak. Mühim bir yer. Ama ne olacağı tam
belli değil. Atina’da bir sergi olacak. Davulla
gidip bir video yapmak, davulu bir mekanda
kaydetmek istiyorum. Okul da benim için
ciddi bir proje, dört ders var, vakit alıyor.
Şu anda konservatuardayım, bu dönem
MİAM’da kişisel öğrenci projelerine de başlayacağım. Bu arada “Çın”ın kitabı basıldı.
Oturaklı bir kitap oldu. Yapı Kredi Yayınları
dağıtacak. Plağı da basıldı ama henüz tasarımı bitmedi.

Sınırları aşmak için
İpek Duben’in Pi Artworks Londra’daki sergisi göç ve sınırlar kavramları ekseninde ‘yok olan hafızaya” odaklanıyor. “Farewell My
Homeland” ve “No Name” adlı sanatçı kitaplarının eşlik ettiği sergi 7 Nisan’a kadar görülebilecek.

CYFEST
ana sergide
bir Türkiyeli

Fotoğraf: Mikhail Borisov, Cyfest’in izniyle
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İpek Duben, “In via cognita”, 2017
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Pi Artworks Londra, 1 Mart-7 Nisan
tarihleri arasında İpek Duben’in çalışmalarını sergileyecek. 30 yılı aşkın bir
süre boyunca bireysel öznelliklerin eksenindeki belgesel görüntülere odaklanan bir multimedya sanatçısı olarak
üretimlerini sürdüren Duben’in “In
via incognita” isimli sergisi sanatçının
1980’lerin başından bu yana Londra’daki ilk büyük sergisi olacak.
Sergiye “Farewell My Homeland” ve
2006 yılında yeni medya enstalasyonu
olarak New York’ta gösterildikten sonra
basılı hale getirilen “No Name” ismindeki sanatçı kitapları eşlik edecek. “Farewell My Homeland” zorunlu göç ve

sınırları geçmek üzerine odaklanırken
“No Name” ağır kayıplar ve yok olan
hafızaya odaklanıyor.
İpek Duben konuyla ilgili şu sözleri
söylüyor: ”Çağlar boyunca milyonlarca
insan göç etti. 20. yüzyıl tüm dünyada 100 yıllık zorunlu göç ve yerinden
edilme dönemi olmuştur. Şimdi de
21. yüzyıl aynı vaziyette. ‘Farewell My
Homeland’ evlerini geride bırakmak
zorunda kalanların anısına yapılmış bir
çalışma.”
Sergide iki kitaba büyük ebatlı işler
eşlik edecek. Bir film şeridi gibi geçişken olarak sergilenecek video çalışmaları ise 1912’deki Balkan Savaşı’yla başlayan ve bugüne dek çeşitli sebeplerle
süregelen göçler sırasında karada ve
denizde kaybolan insanların hayatları-

nı sinematik bir dille anlatıyor. Sergide yer alan 12,5 metre uzunluğunda,
galerinin tüm duvarlarını kaplayacak
olan panel sergiye de ismini veren “In
via incognita” isimli çalışma. Tahta panellerin üstüne dikenli tel ile çevrili fotoğraflar, tel örgü içine hapsolmuş bir
görünüm yaratıyor.
Sergide ayrıca “İsimsiz Portreler” serisinden serigrafi baskı ile üretilmiş 10
yeni portre yer alıyor. Baskıların her
birinin üzerinde Suriyeli göçmenlerin
İpek Duben tarafından tığ ile işlenmiş
isimleri yazılı. “In Via Cognita”da gösterilecek yedi adet serigrafi baskı ise
1999 yılında New York Times kaynaklarından alınmış Kosova’ya dair portrelerden oluşuyor. Sanatçı fotoğrafları,
multimedya işleri, videoları ve kitapla-

rında hafıza, kimlik, cinsiyet, göç ve ayrımcılık gibi kavramları masaya yatırıyor. Sanatçının çalışmaları izleyici içine
alacak ve psikolojik limitlerini zorlama
ve izleyiciyi de dahil etme üzerine kurgulanıyor.
İpek Duben aktif bir sanatçı olmasının yanı sıra sanat ve eleştirmenlik
konularındaki birçok kitap ve makale
için yazarlık ve editörlük yapıyor. Siyaset bilimi, sosyoloji ve sanat alanlarındaki eğitimi ile çalışmaları kimlik
konularını ve siyasi ve sosyal eleştirileri
içeriyor. 1994 yılından beri üzerinde
çalıştığı ‘sanatçı kitapları’, kimlik, aile
içi şiddet ve göç üzerine temalara odaklanıyor. Bu eserler ışık, ses ve video
yerleştirmeleri olarak çeşitli şekillerde
sergileniyor.

2003 yılında nihayet Yeğinobalı’nın ismiyle yayımlandı.
Erdem Taşdelen, kavramcılık üzerine
kurulu çok disiplinli çalışma pratiğinde
enstalasyon, video, çizim, heykel, ses ve
sanatçı kitapları gibi farklı işler üretiyor. Genellikle kültürel olarak öğrenilen davranışlar bağlamında kendini
ifade etmeyi sorgulayan iğneleyici bir
mizahla karakterize edilen sanatçının
işleri; Vancouver’daki Contemporary
Art Gallery ve Or Gallery, Pera Müzesi,
Amsterdam’da Framer Framed (2017),
Freiburg’da Museum für Neue Kunst
(2016), Sabancı Müzesi (2015) ve ARTER (2014) gibi mekanlarda, kişisel ve
grup sergilerinde yer aldı.

Erdem Taşdelen, “Montreal”

Sansüre kafa tutmak
ISTANBULARTNEWS
Toronto’da yaşayan sanatçı Erdem
Taşdelen’in Montreal’deki VOXCentre de l’image contemporaine’de
düzenlenen ilk kişisel sergisi 31 Mart’a
kadar görülebilecek. SAHA’nın eser
üretim desteği verdiği “The Curtain
Sweeps Down” isimli sergi, 1950’de
Türkiye’de yayımlanan “Genç Kızlar” adlı romanın ardındaki hikayenin sosyo-politik etkilerini araştırıyor.
Taşdelen’in ses, fotoğraf, resim ve metin işlerinden oluşan projesi bazıları
susturulurken diğerlerinin ana akıma
girmesine izin veren sistemin altını çi-

ziyor. Sergi sansür ve ayrımcılığa karşı
etkili bir dirençle sonuçlanabilecek
taktiklerin iletişimini teşvik etmeyi,
açık muhalefetin riskli olabileceği ortamlarda ilerici siyaseti geliştirmek için
kendini gizlemeyi, stratejik bir araç olarak görmeyi amaçlıyor.
“Genç Kızlar”, İngilizceden Türkçeye birçok çevirisi bulunan, yaşı küçük
olduğu için yayınevinin kabul etmeyeceği düşüncesiyle Vincent Ewing takma
adıyla yayımlatan Nihal Yeğinobalı tarafından kaleme alındı. Sözde tercüme
eser, döneme göre müstehcen içeriğiyle okuyucuların ilgisini uyandırdı ve
kısa süre içinde en çok satan kitaplardan biri oldu. Defalarca basılan roman,

Rusya’nın en büyük yeni medya festivali olarak bilinen CYFEST bu yıl
11. kez, 2-12 Şubat tarihleri arasında
“Weather Forecast: Digital Cloudiness”
başlığıyla St. Petersburg’da düzenlendi. Sanatçı-mimar Oğuz Emre Bal festivalde “İçlek” adlı çalışmasıyla yer aldı.
2007 yılında St. Petersburg’da bağımsız sanatçılar ve küratörler tarafından kurulan en büyük uluslararası
medya sanat festivallerinden biri olan
CYFEST, sanatçılar, küratörler, mühendisler ve programcılar arasındaki profesyonel bağlantıları geliştirerek, geniş
kitleleri yeni medya sanatı ile tanıştırmayı amaçlıyor.
Oğuz Emre Bal’ın “İçlek” isimli çalışması farklı mekanları ve uzaysal karşılaşmaları nasıl deneyimlediğimize ve
kavramsallaştırdığımıza bakarken, yüzeylere ve hareketlere dikkat çekerek
içeride ve dışarıda olma anlayışımızı
sorguluyor. Duyularımız, özellikle dokunma ve görme, aracılığıyla kendimiz
hakkındaki bilgilerle nasıl yakın ilişki
kurduğumuzu düşünmemizi sağlıyor.
İzleyici objelerle ve dijital olarak yaratılan dünyalarla ilgilenirken alfabe, veri
ve hava istatistikleri gibi soyut konseptleri uzaysal kategoriler olarak nasıl deneyimleyeceğini öğreniyor.
Sanatçı çalışmalarında insan ilişkilerinin, deneyiminin ve etkileşiminin
boyutlarını araştırıyor. Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamlayan Bal, 2017’de sanatsal ve mimari
projeler tasarlamak isteyen sanatçılar,
tasarımcılar, mimarlar ve araştırmacıları biraraya getiren UN10 Design’ı
kurdu. Sanatçının İstanbul’da “bang.
Art Innovation Prix” (2017) and “The
Otomata” (2017) gibi sergilerde çalışmaları yer aldı.

