sanatçı röportajı

‘TRUMBAUER AİLE KOLEKSİYONU’ SEÇKİSİ, ÖZGÜR
DEMİRCİ VE SUAT ÖĞÜT TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN
İŞ BİRLİĞİ KAPSAMINDA İLK KEZ İSTANBUL’DA,
KASA GALERİ’DE GÖSTERİLİYOR. TARİHSEL
SÜREÇTEKİ GERÇEK HİKÂYELERE DOĞRUDAN
MÜDAHALE EDEN, YOK OLMUŞ YA DA HİÇ VAR
OLMAMIŞ ESERLERİ YENİDEN ELE ALAN SERGİDE
SÜPRİZLİ BİR SON DA ZİYARETÇİLERİ BEKLİYOR.
GİZEMİ BOZMAMAK ADINA DAHA FAZLA DETAY
VERMEDEN, SERGİYİ KAÇIRMAMANIZI ÖNERİYORUZ.
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BİR
SANAT
HIRSIZLIĞI
HİKÂYESİ

Özgür Demirci ve Suat Öğüt’ün projesi, ikilinin son dönemde
çalıştığı konuları kapsıyor. Özgür’ün doktora tezi içinde sanat
suçları ve şiddet üzerine yaptığı araştırmalar yer alıyormuş. Suat’ın
son dönem işlerinde takip ettiği meseleler arasındaysa yok olan
sanat yapıtları ve kamusal alandaki heykellerin metaya dönüşümü
varmış. Gerisini sanatçı ikilisinden dinledik.
Serginizde sanat tarihinde çalınan ya da kaybolan eserleri bir araya
getiriyorsunuz. Araştırma sürecinizde karşınıza çıkan ilginç hikâyeleri
merak ediyorum.

Çalınan her eserin ilginç bir hikâyesi var. Örnek vermek gerekirse:
Rembrandt’ın ‘Jacob III de Gheyn’ eseri 1966’dan itibaren tam dört
kez çalınmış. Örümcek Adam kostümü giyen biri Musée d’Art
Moderne de la Ville de Paris’e girip Modigliani ve Matisse gibi
sanatçıların eserlerini çalmış. Diğer taraftan Boston’daki Isabella
Stewart Gardner Müzesin’e hırsızlar polis kostümüyle içeriye girip
81 dakika vakit geçirmiş. Bu müzeden aralarında Rembrandt’ın
meşhur eserlerinden biri ‘The Storm on the Sea of Galilee’ninde
olduğu toplam 13 eser çalınıyor. Bu hırsızlık eyleminden sonra
müzenin aldığı kararla resimlerin bulunduğu noktadaki boş
çerçeveler izleyiciyle paylaşılıyor.
Aslında bu sergi bir anlamda kurmaca ve gerçeklik arasındaki ince
çizgide dolanıyor. Bu durum size sergiyi oluşturma sürecinde bir tür
özgürlük de sağladı diyebilir miyiz?

Serginin bütünü gerçek olaylardan esinlenerek kurmaca bir
hikâyeye dönüşüyor. Bu anlatı modelinde izleyici de bu ince çizgide
her iki durumu da güvenlik görevlisi eşliğinde deneyimliyor.
Kurmaca anlatı elbette bir özgürlük alanı sağladı, dolayısıyla biz de
bunu karikatürize etmeden kullandık. Bizim için de bir ilk olan bu
anlatı biçimiyle sergiyi ortaya çıkardığımız için çok mutluyuz.
Sergide yer alan eserleri farklı üniversitelerden öğrencilerle ve farklı
disiplinlerden sanatçılarla iş birliği içerisinde beraber ürettiniz, bu
beraber üretme süreci sizin için nasıl gelişti?

Projede bizi destekleyen birçok kurum ve kişiyle iş birliği
yaptık. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve Dokuz Eylül
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ve hocalarıyla
birlikte eserlerin yapım sürecini gerçekleştirdik. Aynı zamanda
çağdaşımız birçok sanatçı arkadaşlarımızdan da bu konuda destek
aldık. Bu iş birliklerine paralel bize fikirsel bağlamda desteğini
veren, sanat suçları üzerine çalışan araştırmacı Mustafa Ergül
ile tanışmamız projeyi başka bir boyuta taşıdı. İstanbul dışında
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sanatçı röportajı

“ Biz zaten bu var olan
sistem içerisindeki
politik gücün sonucunda
kaybolan, el değiştiren
ve belki de yok olmuş
eserler üzerine alternatif
bir varoluş ve kolektif
bir hafıza yaratmaya
çalışıyoruz.”

yaşayan sanatçılar olarak bize lojistik destek
veren, hem evini hem de atölyesini açan sevgili
Ali İbrahim Öcal’a da ayrıca bu vesileyle
teşekkür etmek isteriz.
Sergiye gelen izleyicileri neler bekliyor?

Sergide izleyicileri deneysel bir süreç
karşılıyor. Dolayısıyla bu ön bilgi dışında
daha fazla süreci deşifre etmek istemiyoruz.
Sergiye girmeden önce yarattığımız gizem,
bu deneyimi daha heyecanlı kılıyor diye
düşünüyoruz. Serginin temeli kolektif bir
çalışmaya dayandığı için güvenlik görevlisinin
de dâhil olduğu, mekâna özgü bir yerleştirme
olarak tanımlayabiliriz.

ve şekillenmesinde etkili olan mekân, birkaç odadan
ibaret bir alan olarak işlenmedi, dolayısıyla oluşturulan
hikâyeye göre şekillendi. Bu bağlamda domestik bir
yaşam alanından klasik müze sergileme yöntemlerine
kadar çeşitli temsiliyetlerle sergiyi oluşturduk.

Sergideki güvenlik görevlisinin rolünden
bahsedebilir misiniz?

Güvenlik görevlisi birçok rolü üstlenen bir
karakter. Serginin bütünleyici unsuru olarak
yer alıyor. Sergide izleyici ile yakın bir diyalog
halinde turu gerçekleştiriyor, izleyicinin
etkileşimiyle her tur farklı bir deneyim
yaratıyor.

Kasa Galeri’nin tarihsel geçmişinden bu sergileme için ne
kadar faydalanıyorsunuz? Biraz galerinin tarihinden ve
sergiyle nasıl bir diyalog içerisinde olduğundan bahsedebilir
misiniz?

Koleksiyonerleri kültürel mirası geleceğe
taşıyabilecek bir güvenlik görevlisi ve
hırsızları da bir koleksiyoner modeli olarak
tanımlayabileceğimizden bahsediyorsunuz. Bu fikir
çok ilginç, biraz daha açabilir misiniz?

Tabi ki kültürel mirasa sahip olmak belli bir politik gücü de beraberinde
getiriyor ve bu durum farklı politik figürler tarafından tarihte ve
günümüzde manipüle edilerek kullanılıyor. Bu konudaki düşüncelerinizi
de merak ediyorum.

Koleksiyonerliği eserleri muhafaza eden ve
koruyan bir yapı olarak görüyoruz. Kurumsal
yapılarla birlikte her özel koleksiyonun
kültürel mirası koruyan ve kamu erişimine
imkân veren bir model haline gelmesini
arzuluyoruz. Yarattığımız aile ile kamu
erişiminden uzak kalmış ve yok olmuş eserleri
de kapsayarak bu hayali gerçekleştirmeye
çalışıyoruz. Tarihteki sanat hırsızlıklarına
baktığımızda sanat eserlerine olan ilgileri ve
takıntıları bir koleksiyonerinkinden çok da
farklı görünmüyor. Hatta buna örnek olarak
sergideki önemli aile üyelerinden biri olan
John M. Tillmann’ı verebiliriz. Tillmann
çaldığı eserlerle Kanada’daki evini müzeye
dönüştürüyor. Kamuya pek açık olmayan
bu müze modeli birçok farklı etkinlik için
kullanılmış. Kendisiyle yapılan röportajda
bu müze ile ilgili düşüncelerini paylaşırken
yaptığı hırsızlıklardan hiçbir şekilde
pişmanlık duymadığını belirtiyor ve elde ettiği
koleksiyonla gurur duyuyor.
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Biz zaten bu var olan sistem içerisindeki politik gücün
sonucunda kaybolan, el değiştiren ve belki de yok olmuş eserler
üzerine alternatif bir varoluş ve kolektif bir hafıza yaratmaya
çalışıyoruz. Isabella Stewart Gardner Müzesi örneği bizim
bahsettiğimiz meseleyi güncel kılarken aynı zamanda sergilediği
boş resim çerçeveleriyle popüler bir ilgi merkezi yaratmaya
çalışıyor.
Tarihin farklı zamanlarında farklı yerlerde kaybolmuş ya da çalınmış
olan bu eserlerin tek anda ve mekânda bir araya gelmesi sizin için ne
ifade ediyor?

Var olan kurumlarda izleyiciyle paylaşılan kültürel mirasın
toplumdaki etkisi dışında, terk edilmiş aynı kültürel mirası bir
araya getirmek ve bunu bu politik gücün desteğini almadan
bağımsız bir şekilde izleyici ile ücretsiz paylaşmak bizim için
önemli.
Sergide nasıl bir sergileme yöntemi izliyorsunuz? Klasik müze
sergileme metodolojilerine nasıl bir eleştiri getiriyorsunuz?

Serginin tamamlayıcı öğesi olan güvenlik görevlisi ile birlikte
bir anlatının içinde var olan sergi kurumlarının koruma amaçlı
oluşturdukları sistemleri ve klasik müze sergileme modellerini
bu sergi içinde kullanmak istedik. Var olan koruma dürtüsünü
bir sergileme biçimi olarak ele aldık. Hikâyenin başlamasında
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Sergi fikrinin ve üzerinde çalıştığımız konu ve
hikâyelerin bir bütüne ulaşmasında Kasa Galeri’nin
tarihsel süreci ve fiziki konumu çok belirleyici oldu.
Vaktiyle Atina ve Alman Bankası olarak kullanılan
binanın mevcut kasası Trumbauer Aile Koleksiyonu’nu
sergilemek için çok doğru bir mekândı. Sergiyi fiziksel
olarak bir ‘kasa’ içinde yapmak, işlediğimiz konuları ve
tarihsel süreçleri bütünleştirerek yarattığımız kurmaca
yapı ile gerçekliği etkili bir biçimde kullanmamıza
olanak verdi.
Serginin ilerisi ya da iş birliğinizin geleceği için de başka
fikirleriniz var mı? Sizi tekrar bir arada görecek miyiz?

Sergideki eserleri oluştururken daha önceden
bahsettiğimiz gibi birçok üniversiteden destek aldık.
Öncelikli olarak iş birliği yaptığımız üniversitelerde
çalıştığımız konu ile alakalı atölye çalışmaları yaparak
Trumbauer Aile Koleksiyonu’nu genişletmeyi
düşünüyoruz. Genişleyen koleksiyonu iş birliği
yaptığımız kurum ve mekânlarda sergileyerek
Trumbauer Aile Koleksiyonu’nu imkânlarımız el
verdiğince kamu ile paylaşmak istiyoruz.

Trumbauer Ailesine ait geniş bir tarih aralığını kapsayan koleksiyon,
23 Aralık’a kadar her Çarşamba-Cumartesi arası 13.00-15.00
saatleri arasında randevu alınarak, ailenin özel güvenlik görevlisi
eşliğinde ziyaretçilerini ağırlıyor.
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