Elmas Deniz Keder

https://saglamart.com/elmas-deniz-keder

Cumartesi, Ocak 29, 2022
En güncel:

&
FRAME

hüseyin zekâi paşa: değişim arayışıyla biçimlenen bir özgürleşme hikâyesi

HAKKIMIZDA

YAZARLAR

SANATÇI DİZİNİ

KONU DİZİNİ

(

! " #

'

İLETİŞİM

Türkiye 2000'li Yıllar

Yeni

elmas den*z: yen*-ütopyacı
b*r söylem / keder
$

24 Ocak 2022

% Contemporary Art, Elmas Deniz, Enstalasyon, Gülay

Yaşayanlar, Türkiye’de Çağdaş Sanat, Video
GÜLAY YAŞAYANLAR

E

lmas Den*z, hesaplanab*l*r tesadüfler*n devrede tutulduğu bu tür
doğa yorumlarında, son derece duyarlı b*r empat* estet*ğ*ne de
vurgu yaparak; hayat, kültür ve zaman g*b* kavramsal katmanları
aralayan sorunlu b*r alan bel*rlemekted*r. Keder’de, heterojen ve

d*nam*k b*r bütünlükten oluşan doğanın canlı b*r organ*zma olarak (sess*z)
haykırışının *drak ed*leb*l*r muğlaklık *ç*nde b*r anlatıya konu ed*lmes*, bu
bağlamda anlamlandırılmalıdır. Keder, açıkça heykels* b*r neh*r ya da edeb*
b*r met*n g*b*; akan suyun kasvetl* renkler*n*n *fşa ed*ld*ğ*, post-yapısalcı
bakış aralığında üret*lm*ş yen* b*r yorumdur.
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Elmas Deniz, “Keder”, 2019, İki Kanallı Video-Heykel Yerleştirme, Herbiri
15′ – Elmas Deniz, “Sorrow”, 2019 Video-Sculpture Installation with Two
Channel , Each 15′ (https://www.elmasdeniz.com/works-sorrow.html)

Antroposen çağında doğanın maruz kaldığı tehl*keler*, çözümü
ac*l*yet arz eden b*yo-pol*t*k b*r mesele olarak görmek gerek*r.
Gel*şen teknoloj*n*n tahr*pkâr etk*ler*ne karşı oluşan koruma
b*l*nc* ve duyarlığa rağmen, yaşanan kayıplar artarak devam
etmekte; doğa, g*derek şek*ls*z b*r tasavvurun ürünü olarak
önümüze ser*lmekted*r.
Açık b*r şek*lde güvences*z hâle gelen doğayıb*r tema olarak *şleyen
yen*-modern dönem d*stopyaları, patet*k b*r sorgulamayla yaşanan
deformasyonu görünür kılarken, bu tehl*ken*n nereye doğru evr*ld*ğ*
sorusunu *se yanıtsız bırakmaktadır. Üstel*k bu yönde süreg*den
tartışmalar; doğayla b*rl*kte yen* yaşam olasılıklarını *çselleşt*ren ve
fet*şleşt*ren yapay b*r hayat f*kr*n* canlı tutmakta, dahası bunu
caz*p gösteren b*r düşünce ve ruh *kl*m*n* de hızla yaymaktadır.
Bu yüzden, hasarlı dünya düzen*n*n çatışmalı bütünlüğüne
d*kkatler* çeken; özell*kle *nsan ve doğa *l*şk*s*nde bel*rley*c* olan
bakış d*nam*ğ*n*n karmaşık yapısını çözen ve gelecekle alâkalı
tahm*nler yürüten çalışmaları ayrı b*r gözle değerlend*rmek gerek*r.
Tıpkı bu kapsamda, sıradan ve doğal görüntüler üzer*nden
farklılaşan dünyaya *l*şk*n uyarılarda bulunan, sanatsal d*l*n
olanaklarıyla bunu pek*şt*ren ve mevcut eko-s*steme yönel*k
eleşt*rel b*r söylem gel*şt*ren Elmas Den*z’*n yaklaşımında olduğu
g*b*…

ps#ko-d#nam#k olarak doğa görüntüler#
Elmas Den*z; b*r süred*r, sorgulayıcı b*r tavırla doğal ve gündel*k
olanı gözlemleyen duyarlı m*zansenler*, görsel d*l*n sağladığı
olanaklarla kayıt altına alma çabası *ç*nded*r. K*m* zaman b*reysel
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yaşam h*kâyes*ne odaklı, k*m* zaman da toplumsal bellek ve ps*kocoğrafya kavramıyla *l*şk*l* hatırlatma *mgeler* yoluyla, sank* yok

oluşa ağıt temalı b*r d*z* anlatı oluşturmaktadır. Dolayısıyla, *nsançevre prat*kler*n*n varoluşsal gerekçeler*n* yansıtan ver*ler*, b*r özdenet*m üzer*nden görsel l*teratüre eklemeye çalışmaktadır.
Doğrudan b*r bakışla k*rlenen ve tahr*p olan doğa görüntüler*
üzer*ne yoğunlaşarak, adeta b*rer ş**r hal*ne get*rd*ğ* görsel
beyanlarını, kaygı yüklü met*nsel anal*zlere dönüştürmekted*r.
Bu şek*lde, gündel*k hayatın patoloj*s*nde göz ardı ed*len bellek
kayıtlarının *z*n* süren Elmas Den*z; zorlu b*r üret*m güdüsüyle
b*l*nmed*k rotalara dalmakta, doğanın heterojen d*nam*ğ*n*
araştıran antropoloj*k b*r sondaj *ç*ne g*rmekted*r. Özell*kle, yok
oluş ve korku h*kâyes*ne dönüşen v*deo yapımlarıyla mevcut
tehl*kelere vurgu yaparak; nesl* tükenen kuşlar, kaybolan akarsular
ve m*kro-kosmozda yer alan küçük b*tk*lerle yaşama tutunmaya
çalışan tüm canlı organ*zmaları b*rer kahramana
dönüştürmekted*r…

kavramsal huzursuzluktan beslenen b#r yapım: keder
Elmas Den*z’*n *şler*; ayrıca, doğaya karşı duyulan kaygılarla
süreg*den hayatın r*tm* arasındak* mesafey* hesaplamaya çalışan,
esasında bu bağlamda aşırılık *çeren kavramsal b*r huzursuzluktan
gücünü alır. 2019 yılında İstanbul’da düzenled*ğ* Suyun Üç Reng* adlı
serg*, doğanın çığlığının susturulduğu düzende, bakışımızın neden
yeters*z kaldığını açıklamaya ya da zapt ed*lemeyen şeyler*n kaygan
b*r zem*nde nasıl elden g*tt*ğ*ne da*r adanmış h*kâyeler üzer*ne
yapılanır. Burada, yen* dünya düzen*nde ortaya çıkan karmaşa ve
bulanıklık üzer*nden sanatsal anlamda yen* sorunlar üret*lmekte,
duygudan arınmış yarı kurmaca yaratıklara dönüşen tahr*pkâr *nsan
varlığı üzer*nde durulmaktadır. Aynı şek*lde, serg*de yer alan Keder
adlı v*deo, sanatçının suyun akışında yakaladığı sıradan ayrıntıların
yarattığı enerj*y* duyumsama gücüne vurgu yapmaktadır. B*o*kt*darın egemenl*ğ*ne g*ren yaşam-nefes alanlarını savunma ve
doğaya özgü mahrem*yet*n yen*den kurgulanması adına, hüzünle
kend* seyr*nde akmakta olan su üzer*nden sorumluluk h*ssetme ve
buradak* yaşamsal r*tm*n kurallarını yen*den düzenleme gayret*yle
hareket etmekted*r.

Keder’de açık b*ç*mde gözlend*ğ* g*b* Elmas Den*z, çel*şk*l* b*r
bütünden oluşan doğanın umut ve fantez*lerle beslenen sıra dışı
buruk görünümüne odaklanır. Bu yapımı, kend* hal*ndek* doğal
görüntüler*n tehl*kede olduğu gerçeğ*n* h*ssetmeye teşv*k eden,
z*hn*m*z* meşgul edecek b*r deney*me dönüştürür. Böylece, kısa b*r
süre sonra tahr*bata uğrayacakmış g*b* görünen kasvetl* ve
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melankol*k görüntü sekanslarına, potans*yel b*r gücü *ç*nde saklı
tutan suyun akıntısıyla aslında *y* tanımlanmış, sess*z ve duru b*r

aura’nın etk*s*ne çev*r*r gözler*m*z*.
Elmas Den*z, hesaplanab*l*r tesadüfler*n devrede tutulduğu bu tür
doğa yorumlarında, son derece duyarlı b*r empat* estet*ğ*ne de
vurgu yaparak; hayat, kültür ve zaman g*b* kavramsal katmanları
aralayan sorunlu b*r alan bel*rlemekted*r. Keder’de, heterojen ve
d*nam*k b*r bütünlükten oluşan doğanın canlı b*r organ*zma olarak
(sess*z) haykırışının *drak ed*leb*l*r muğlaklık *ç*nde b*r anlatıya
konu ed*lmes*, bu bağlamda anlamlandırılmalıdır. Keder, açıkça

heykels* b*r neh*r ya da edeb* b*r met*n g*b*; akan suyun kasvetl*
renkler*n*n *fşa ed*ld*ğ*, post-yapısalcı bakış aralığında üret*lm*ş
yen* b*r yorumdur.
Doğanın yaşadığı kayıpları ve sıkıntıları sanatsal düzlemde b*r
sırdaşlık *çtenl*ğ*yle d*le get*ren Elmas Den*z, örneklemek gerek*rse
b*r akarsu *mges* üzer*nden doğal hayatın *zler*n* kaydederek yen*
b*r tanıklığın *fades*n* ortaya koymaktadır. Artık raf*ne hale gelen
doğal hayatın, entelektüel katkılarla korunarak *y*leşt*r*lmes*
gerekt*ğ*n* bel*rtmekte, kuşku ve korkulardan arınmış güvencel* b*r
yerküren*n (huzursuz) varlığını duyumsatmaktadır b*ze. Keder,
suyun tüm renkler*n*n umuda dönüşmes* ve duyguların yen*den
düzenlenmes* üzer*ne anlatılan kırık b*r h*kâyed*r bu nedenle…

m#kro-#deoloj#k b#r mücadele
Doğayı hırpalayan meçhul ve tal*hs*z saldırı olasılıklarını
duyumsatan Keder’de, sanatçı; sükûnet *ç*ndek* görüntüler
üzer*nden duyduğu kaygıları *fade etmekte ve sorunları tartışmaya
açma çabası *ç*nded*r. Bu da, yen*-modern*st ütopyalarla d*le
get*r*len m*kro-*deoloj*k b*r mücadele b*ç*m*d*r. Doğayı teknoloj*k
tuzaklardan koruma adına kend* ps*koloj*k sığınaklarımızı
korumakla eş anlamlı b*r g*r*ş*md*r.
Aslında ve her zaman tümel b*r mekânsal olgu hal*nde tasavvur
ett*ğ*m*z doğa, hak*k* olanın bozulmadan konumlanab*leceğ* son
derece öznel b*r alandır. K*rlenen ve tehd*t altında kalan bu alanları,
r*sklerden arındırmak adına sanat d*l*yle ortak b*r duyarlık ve
koruma b*l*nc* yaratmak bell* k* bu tür söylemler*n en öneml*
hedef*d*r. Bu kapsamda öneml* b*r mücadele *ç*nde olan Elmas
Den*z’*n gündel*k hayatı düşünüleb*l*r b*r dünyaya dönüştürme
g*r*ş*m* ya da elde olanlardan anlatılab*l*r b*r dünya yaratma çabası,
h*ç kuşkusuz yen*-ütopyacı b*r söylemd*r.
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← zeki faik izer: imge ve ötesi / sahici bir soyutlama
serüveni
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saglamart.com, kültür ve sanat ortamında
n*tel*kl* haber, b*lg* ve yorum paylaşımını
öngören d*nam*k b*r yayıncılık anlayışı
gel*şt*rmek amacındadır. Tüm Hakları Saklıdır.
Copr*ght SAS, 2021.
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