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SERGİ YORUM

Arte Povera ruhuyla güncel�
üretmek

15.03.2018 | Nergis Abıyeva

Elmas Den�z’�n P�lot Galer�’de 8 Şubat’ta açılan Yazsız Yıl adlı k�ş�sel
serg�s� 24 Mart’a dek devam ed�yor. Den�z’�n Sr� Lanka’da geç�rd�ğ� süre
�çer�s�nde ürett�ğ� �şler�n�n de yer aldığı Yazsız Yıl'ı Nerg�s Abıyeva
değerlend�rd�
 

Elmas Deniz, Yazsız Yıl sergi görseli

 

Elmas Den�z’�n P�lot Galer�’de üç yıl aradan sonra gerçekleşt�rd�ğ� k�ş�sel serg�s� Yazsız Yıl’da,

sanatçının Sr� Lanka’da geç�rd�ğ� süre �ç�nde ürett�ğ� �şler� de yer alıyor. Bu yazı, Elmas Den�z’�n

doğa, kap�tal�zm ve �nsan eksenl� üret�m�ne Arte Povera ruhu üzer�nden bakmayı öner�yor.

 

Serg�de �zley�c�y� karşılayan �lk �ş Satılmaz Eser oluyor. Den�z, burada organ�k pazardan aldığı

sebze ve meyveler�n tohumlarını serg�l�yor. Sanatçı, tohumların yerel halk tarafından satılmasının
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büyük ş�rketlerce engellen�rken, tohumları kullanarak oluşturduğu bu �ş�n satılab�l�r olmasını

�ron�k b�r bakış açısıyla ele alıyor.

 

Elmas Den�z, Sr� Lanka’da f�l gübres�nden yapılmış kağıtlarla (1) ürett�ğ� sanatçı k�tabı Uçan

B�tk�ler, Köpekler ve F�ller’de sokak köpekler�yle sarılmalarını, bu sarılmaların nasıl başladığını,

nasıl h�ssett�rd�ğ�n� anlatmaya başlıyor. (Yazıyla her zaman �l�şk� �ç�nde olmuş sanatçının bu

çalışması h�ç şaşırtmıyor.) Sokak köpekler�ne sarıldığında, hem kend�s�n�n hem de köpekler�n nasıl

mutlu olduklarından, sarılma anlarında eş�t olduklarını h�ssett�ğ�nden bahsed�yor. Aklıma John

Berger’ın Hayvanlara N�ç�n Bakarız? d�ye sorarak yazdıkları gel�yor: Berger burada hayvanlarla

kurduğumuz �l�şk�n�n modernl�kle b�rl�kte nasıl bozulduğunu ele alıyordu. (2) İnsan türünün

bundan b�n yıllar önce hayvan türüyle kurduğu �l�şk�, eşl�kç� b�r �l�şk� düzey�ndeyken, �nsan türü

gel�şt�kçe aradak� �l�şk� sah�p-sah�p olunan �l�şk�s�ne dönüştü. Ben�, Den�z’�n sokak köpekler�ne

sarılarak bu �l�şk�y� tekrar köpekler�n düzey�ne çekmes� etk�led�. Aynı kağıtların devamında, canlı

b�tk�ler�n taşınmasına �l�şk�n �lkeler yazıyor. Çok k�ş�sel b�r h�kayen�n b�tt�ğ� b�r yerde, b�tk�ler�n

yer�nden ed�lme prosedürünü okumaya başlıyoruz. Kap�tal�st düzende �şleyen b�r dünyada b�tk�ler

de, kend� coğrafyalarından çok farklı coğrafyalara taşınıyorlar ve b�rer tüket�m nesnes� olarak

AVM’lerdek� yerler�n� alıyorlar. Den�z, k�tabında Sr� Lanka’dan dünyaya �hraç ed�len süs

b�tk�ler�n�n �pek baskılarına da yer verm�ş. 

 

Elmas Deniz, Uçan Bitkiler, Köpekler ve Filler

 

B�r serg�y�, b�r �ş�, herhang� b�r şey� anlatmanın b�r tet�kley�c�s� vardır. B�r süred�r sanat tar�h�nde

portre ressamlığı üzer�ne düşündüğümden olsa gerek, tet�kley�c�m karga portreler� oluyor. L�seden

�t�baren güzel sanatlar okuyan ve çok d�s�pl�nl� b�r res�m eğ�t�m� alan sanatçı, ün�vers�teden mezun

olunca res�m yapmayı bırakmıştı. Bu nedenle karga portreler�, aynı zamanda Den�z’�n on yıl kadar

sonra prat�ğ�ne resm� yen�den dah�l ed�ş�n�n de müjdec�s�. Ne zaman b�r müzen�n portreler

bölümünde köpek ve ked� portres� görsem heyecanlanırım. Portre, özü �t�bar�yle s�par�ş üzer�ne

yapılan ve dolayısıyla sanatçının para kazandığı b�r tür olduğu �ç�n, portrelerde ‘ötek�’ (3)

bedenler�n tems�l�ne rastlamak �mkansız değ�lse de nad�rd�r. Sanat tar�h�nde hayvanların portres�

az da olsa vardır; bu portreler soylu evler�n�n neredeyse k�ş�selleşt�r�lm�ş hayvanların portreler�d�r.

Alelade b�r köpek ya da ked� değ�ld�rler, o ev�n b�r b�rey�d�rler. Den�z’�n kargaları �se alelade

kargalar. Den�z, klas�k portrelerde olduğu g�b� kargaların boyundan yukarı kısımlarını resmederek

onları �nsanlaştırmış. Res�mler�n karşısında daha önce h�ç karga portres� görüp görmed�ğ�m�

düşünüyorum, sanırım görmed�m. Gördüysem de bu kadar etk�ley�c� olmadığı kes�n. “Neden
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karga?” sorusuna sol taraftak� tuvaller cevap ver�yor. Bu tuvaller�n üzer�nde b�l�m �nsanlarının

kargalarla �lg�l� yaptıkları çalışmaların bulguları yazıyor. “Kargalar �nsanlar g�b� geleceğ�

planlayab�l�rler” “B�l�m �nsanları, kargalarda z�h�n kuramı olduğunu söylemekted�rler” g�b�...

Den�z, �nsan türünün doğayla ve kend�nden başka canlılarla �l�şk�s�n� kend�s� üzer�nden

kurmasının altını karga sevg�s�yle ç�z�yor. “Pek� kargalar neden bu kadar mav�?” sorusunun yanıtı

�se görmen�n kend�s�yle �l�şk�l�: Den�z b�r süred�r ortamdak� mav� ışığı azaltan f�ltrel� gözlük

kullanıyor. Kullandığı gözlük mav� ışığı azaltarak, ortamı sarı tonlarında göster�yor. Yan�

sanatçının görme prat�ğ�nde mav� b�r süred�r azalmış durumda; Den�z kargaları mav� yapmaya

karar verse de, res�mler� b�t�rd�kten sonra düşündüğünden çok daha mav� olduklarını fark ed�yor.

 

Elmas Deniz, Karga portresi

 

Serg�n�n tek v�deosu olan Görülmek İç�n Yapılmış’ta Sr� Lanka’da b�r ada görüyoruz. Sr� Lanka

adasının drone �le çek�len görüntüler� akarken, Den�z’�n yazdığı met�n Lara Ögel tarafından

seslend�r�l�yor. Bunlar nefes, rahatlama, ayrıcalık g�b� kel�melerden oluşan cümleler. 2018 yılında

yaşayan herhang� b�r �zley�c�n�n, Den�z’�n bu çalışmasında reklamlardan temellük ett�ğ� b�r d�l�

kullandığını anlamak �ç�n v�deodan başka herhang� b�r ver�ye �ht�yacı yok. V�deo, olağanüstü

güzell�kte yeş�l�n, ormanın yoğun olduğu b�r adada çek�lse de, reklamlardan farklı olarak güneşl�

havalardan, �nsanın �ç�n� kıpır kıpır edecek görüntülerden değ�l; yağmurlu, gr� ve b�raz da hüzünlü

görüntülerden oluşuyor. Sanatçı anks�yeten�n, depresyonun ve kaosun günden güne arttığı b�r

dünyada nefes almanın dah� kap�tal�st b�r lükse dönüştüğünü h�ssett�r�yor.

 

Arte Povera ruhu
 

Den�z kenarında b�r kasabada büyüyüp, l�sede okurken şeh�rde yaşamaya başlayan ve 2004 yılında

İstanbul’a yerleşen sanatçı, 2000’l� yılların başından �t�baren ekoloj��yle, kap�tal�zmle, �nsanın

doğayla ve d�ğer canlılarla kurduğu �l�şk�lerle �lg�len�yor. Den�z’�n üret�m�n�n 1960’larda İtalya’da

gel�şen Arte Povera akımıyla �l�şk�s�n� okumaya n�yetlenm�şken, sanatçının 2011 yılında İtalya’nın

B�ella kent�ndek� P�stoletto Vakfı’nda b�r res�dency’e katıldığını, orada 60’larda yazılarıyla Arte
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Povera’yı kuramsallaştıran Germano Celant ve Arte Povera’nın en öneml� tems�lc�ler�nden b�r�

olan M�chelangelo P�stoletto’yla tanıştığını ve onlarla kend� �şler� hakkında konuştuğunu

öğren�yorum. Den�z, Arte Povera’nın bu �k� öneml� �sm�n�n kend�s�ne, onun yoksulluğa

yaklaşımıyla Arte Povera’nın farklı şeyler olduğunu söyled�kler�n� aktarıyor. Carolyn Cr�stov-

Bakarg�ev �se bu yaklaşımı b�raz yakın buluyor. (4)  Bence Den�z’�n üret�m�n�n Arte Povera

akımıyla �l�şk�lend�ğ�n� söylemek mümkün. Arte Povera sanatçıları, ucuz, mal�yet� az, herkes�n

ulaşab�leceğ� malzemeler� kullanarak kend�ler�yle aynı zamanlarda ABD’de ortaya çıkan Pop Art'ın

tüket�m kültürüne ve reklamı yüceltmes�ne b�r yanıt arıyorlardı. Germano Celant, Arte Povera

sanatçılarını gündel�k malzemey� dönüştüren b�rer s�myacı olarak görüyordu. Den�z’�n

malzemeler� de atıklar, çöpler, buluntu nesneler olab�l�yor. Örneğ�n Mutlu Koleks�yon

enstalasyonunu kend� atıklarını kullanarak üret�yor. Sanatçı, “Malzemen�n dönüşememe �ht�mal�

var” dese de, malzemey� dönüştürmey�, Arte Povera’dan m�ras aldığı s�myacılık yönüyle her

sefer�nde başarıyor. Arte Povera sanatçılarının eğ�l�mler� farklılık gösterse de, buluştukları ortak

nokta tuval�, yan� resm� reddetmeler�yd�. Resm�n redded�lmes�, res�m geleneğ�n�n çok güçlü

olduğu İtalya’da bu geleneğe b�r tepk� olarak görüleb�l�r; res�m eğ�t�m�nden gelen Den�z’�n res�m

yapmıyor oluşunun da, aynı tepk�n�n nüveler�n� bünyes�nde barındırdığı söyleneb�l�r.

 

Elmas Deniz
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Elmas Deniz, Mutlu Koleksiyon

 

Elmas Den�z, Arte Povera sanatçıları g�b� prat�ğ�nde doğal ve doğal olmayan süreçler� ele alıyor.

Bunun �y� b�r örneğ� Yazsız Yıl’da bulunan Hata 1 ve Hata 2 adlı çalışması. D�kdörtgen üzer�nde

koyu renktek� çalışma, uzaktan Rothko’nun ve Malev�ç’�n eserler�n� andırıyor. Yakınlaştıkça her

�k�s�n�n de b�rb�r�ne çok yakın renklerde �k� poşet olduğu anlaşılıyor. Soldak� ‘doğada çözüneb�l�r’

b�r Marks and Spencer poşet�, d�ğer� �se doğada çözünemeyen b�r poşet. Den�z, bunları ‘hata’

olarak n�telend�r�yor çünkü; b�r� 5 yılda d�ğer� 150 yılda parçalanacak olsa da, �k�s� de doğaya

karışamayacak. Den�z’�n çalışması da, zaman �ç�nde tahr�bata uğrayacak. 
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Elmas Deniz, Hata 1 ve Hata 2

 

Den�z’�n üret�m�n�n Arte Povera sanatçılarının üret�m�nden en bel�rg�n farkı, onda fak�rl�ğ�n

kend�s�n�n b�r konuya dönüşmes�. Bu serg�s�n�n başlığı dah� yoksullukla �l�şk�l�: 1815 yılında

Endonezya’da b�r yanardağ patlamasının atmosfere yaydığı küllerden dolayı o sene dünyanın

büyük b�r kısmına yaz gelm�yor; ek�nler yet�şm�yor ve yoksulluk, kıtlık oluyor. Sanatçı fak�rl�k

olgusunu b�r kavram olarak ele alıyor, Fak�rl�k korkusu, Pankart g�b� çalışmalarında da konu

fak�rl�ğ�n kend�s�. Üret�m�n�n bu yönüyle Arte Povera’dan ayrılsa da tavrıyla, dünya görüşüyle ve

yöntemler�yle Arte Povera’ya yaklaştığı kes�n: Arte Povera, ‘kör göze parmak’ pol�t�ka yapmadan

nasıl pol�t�k olunab�leceğ�n� gösterm�şt�. Ingw�ld Goetz bu durumu, ‘İtalyan usulü b�r pol�t�ka’

olarak tar�f eder. (5) Den�z’�n üret�m�n�n de ‘kör göze parmak’ olmayan pol�t�k b�r tarafı var.

Den�z, �nsanın doğayla ve d�ğer canlılarla kurduğu h�yerarş�k �l�şk�yle �lg�len�rken ‘d�rekt’ olmasa

da, bu �l�şk�n�n ekonom�k boyutlarıyla da �l�şk�len�yor. A�les�n�n 50 yıldır kullandığı çatalı IKEA

çerçeves�yle serg�leyen Den�z’�n burada tüket�m kültürüne da�r b�r şeyler söyled�ğ� çok açık; en

sağdak� d�ş� yamulmuş olan ve öylece kullanılmaya devam ed�len çatal, eşyaların,  nesneler�n

maks�mum düzeyde kullanılmasının dah� son derece pol�t�k ve et�k b�r eyleme dönüşeb�leceğ�n�

düşündürüyor. Kl�şe b�r tüket�c� olmayan Den�z, yaşamında sah�p olmaya değ�l, dönüştürmeye,

devralmaya önem ver�yor. Sanatçı, yaşamıyla sanatı arasındak� bağları sıkı tutarak Arte Povera

ruhuyla güncel� üretmeye devam ed�yor.
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Elmas Deniz, Fakirlik Korkusu

 

 

 1- Sr� Lanka’da Ekomaks�mus adlı b�r g�r�ş�m, hem avlanmayı önlemek hem de yerel halka ekonom�k katkı

sağlamak �ç�n f�l gübres�nden kağıtlar üret�yor

 2- John Berger, Why Look at An�mals?, Pengu�n Yayınev�, 2009

3- Burada ‘ötek� beden’ �fades�yle kast ed�len s�yah�ler, alt sını�ardan �nsanlar ve hayvanlardır

4- Sanatçıyla yapılan çeş�tl� görüşmelerden

5- www.econom�st.com/blogs/prospero/2017/10/post-war-art, Er�ş�m tar�h�: 10.03.2018
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