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ÖZET 

İlk defa 1895’te Venedik’te düzenlenen Bienaller tarihsel süreç içinde, 

uluslararası platformlarda, kültürel, sanatsal ve ekonomik anlamda önemli yere 

sahiptir. Çağdaş sanat ortamları içinde ve uluslararası alanda söz sahibi olmak 

isteyen sanatçılar, ülkeler, bienaller düzenleyerek ve bienallere katılarak kültür ve 

sanat etkileşimlerinde bulunmuşlardır. Bu etkileşimlerde bulunurken ülkeler, 

sanatçılar, ulusal sanat anlayışlarını uluslararası bir düzeyde tanıtma imkanı 

bulmuşlardır.  

Ülkemizde 80 sonrasında yaşanan siyasi ekonomik ve sosyal değişiklikler 

sanat ortamına da yansımış ve çağdaş sanatta yenilikler yaşanmaya başlanmıştır. 

Türk sanat ortamı, 1980’li yıllarda düzenlenmeye başlanan Bienal etkinlikleri ile 

birlikte önemli bir değişim sürecine girmiştir. Uluslararası sanat platformunda varlık 

gösterme amacıyla başlatılan Bienaller, tarihi mekânların çağdaş bir yorumla 

izleyiciye sunumu, kavramsal çerçeve ile eser üreten sanatçı, seçici kurullar ve 

küratörlerden oluşan yapısı ile Türk kültür – sanat ortamına; sanat, eleştiri, kültür 

hareketliliği ve yeni bir sergi anlayışı getirmiştir. 

Tez, altı bölümden meydana gelmiştir. Bienallerin Türk kültür – sanat 

ortamındaki yeri, kavramsal çerçevesi, yapılan mekânlar, seçilen sanatçılar ve seçim 

kriterleri, sanatçıların kavramsal çerçeveyi ele alış biçimleri, kullandıkları 

malzemeler, teknikler ve sanat anlayışındaki değişimler irdelenmiştir.  
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ABSTRACT 

The Bianells which were arranged in Venice at the first time ,have great 

importance  at cultural economical ,art areas and at international platforms. The 

Artists and Countires which want to be in the ascendant on the modern art and 

international areas have interacted with culture and art by organizing Bianells and 

joining bianells .By this way they have chance to show their art and the idea of theie 

national art. 

After 1980,In our country,the social,economical changes which also have 

affected the art and modern art,have started to renewal.The turkish art have had great 

changing , by the way, the bianells which were arranged in 1980.The bianells which 

were begun because ofshowing subsistance at the international platforms have 

brought new idea with in Tukish Cultural Art ,the new idea of exhibition,and  

creative artists. 

The thesis is composed of six sections.ıt analyzes the position of Bianelles 

on the Turkish Cultural art,The conceptional framed places,The elected artists ,The 

criterias of election,The types of conceptional frames,The materials,they use,their 

styles and The changes of their art mentalities. 
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ÖNSÖZ 

Sanat, insanlık için evrensel bir değerdir. Sanat, farklı şekillerde bile olsa, 

her kültürde, ortamda kendini gösteren bir olgudur. Kültür ve sanat karşılıklı olarak 

birbirlerini etkileyen; fakat özdeş olamayan kavramlardır. Hiç bir sanat eseri içinde 

doğduğu dönemin şartlarından, fikirlerinden, toplumsal ve sosyal gelişim ve 

değişimlerden ayrı ve uzak değerlendirilemez. Uygarlığın gelişmesinde, sanatın ve 

sanat eğitiminin gerekliliği bugün tartışılmaz bir gerçektir. Ülkemizde 80 sonrasında 

yaşanan siyasi, ekonomik ve sosyal değişiklikler sanat ortamına da yansımış ve 

çağdaş sanatta yenilikler yaşanmaya başlanmıştır.  

Türk sanat ortamı, 1980’li yıllarda düzenlenmeye başlayan Bienal 

etkinlikleri ile birlikte önemli bir değişim sürecine girmiştir. Araştırmada, bu değişim 

sürecinin Türk kültür – sanat ortamı ve sanat eğitimine olan etkisi ortaya çıkarılmaya 

çalışılmaktadır. Bu araştırmam konusunda beni güdüleyen, yönlendiren ve bilimsel 

açıdan yaklaşmayı öğreten Sayın Danışmanım Yrd. Doç.Dr. Ayşe OKUR’a, 

çalışmamda birçok konuda fikir verdiği ve sabır gösterdiği için Sayın Doçent Doktor 

Alaybey KAROĞLU’na, öğrencileri olmaktan gurur ve onur duyduğum hocalarıma, 

benim yaşama sevincim canım ailem ve abime, benden her türlü desteğini 

esirgemeyen ve heyecanlandıran dostum Birsen LİMON’a, arkadaşlarıma ve de 

Öğretmenime çok teşekkür ederim. 

      Naciye BOZDOĞAN 

                             KONYA- 2009 
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BÖLÜM 1 

1. GİRİŞ 

Türk sanatı, bilindiği üzere, yüzyıllardır varlığını sürdürmektedir ve tarih 

içerisinde, toplumun kültürel yapısına uygun olarak, değişmiş ve gelişimini 

sürdürmüştür. Resim sanatının varlık göstermeye başladığı dönemlerden itibaren 

sanatçılar, sanatı yaymak ve sanatçıyı korumak, kendilerini ve sanatlarını belirgin 

hale getirmek ve sergileyip sunmak amacıyla, belli etkinlikler içinde sanatlarını 

toplumla paylaşmışlardır. 

Başlangıcı, yaklaşık yüzyıl öncesine dayanan Bienal etkinlikleri, iki yılda 

bir düzenlenen, tekrarlanan kültür, sanat, sergi etkinliğidir. İlk defa 1895’te 

Venedik’te düzenlenmiştir. Tarihsel süreç içinde Bienaller, uluslararası 

platformlarda, kültürel, sanatsal ve ekonomik anlamda önemli yere sahiptir. Çağdaş 

sanat ortamları içinde ve uluslararası alanda söz sahibi olmak isteyen sanatçılar, 

ülkeler, bienaller düzenleyerek ve bienallere katılarak kültür ve sanat 

etkileşimlerinde bulunmuşlardır. Bu etkileşimlerde bulunurken ülkeler, sanatçılar, 

ulusal sanat anlayışlarını uluslararası bir düzeyde tanıtma imkanı bulmuşlardır.  

Türk sanat ortamı, 1980’li yıllarda düzenlenmeye başlayan Bienal 

etkinlikleri ile birlikte önemli bir değişim sürecine girmiştir. Uluslararası sanat 

platformunda varlık gösterme amacıyla başlatılan Bienaller, tarihi mekânların çağdaş 

yorumla yeniden sunumu, önerilen kavramla öne çıkan sanatçı, seçici kurullar ve 

küratörlerden oluşan yapısı ile Türk kültür – sanat ortamında alışılmışın dışında bir 

sergi anlayışı oluşturmuştur. 

 Türkiye’de, Bienal öncesi dönem, Türk kültür – sanat ortamı için dışa 

kapalı, kendi içerisinde gelişme göstermiştir. 1980’den sonra yaşanan siyasi, sosyal 

ve ekonomik alandaki değişimler Türkiye’nin yeniliklere açılmasını gerektirmiştir. 

Bu doğrultuda, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 1987 yılından bu yana, farklı 

kültürlerden sanatçılar ve izleyiciler arasında, görsel sanatlar alanında, İstanbul’da 
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bir buluşma noktası oluşturmayı amaçlayan Uluslararası İstanbul Bienali’ni 

düzenlemektedir. 

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, İstanbul Bienali’nin yapılma amaçlarını,  

uluslararası kültür ve sanat etkinliklerinin üst düzeyde bir kesitini Türkiye’de 

sergilemek, Türk izleyicisine ve sanatçısına uluslararası sanat ortamında, ülkelerine 

ve evrensel sanat gelişimine katkıda bulunan sanatçıları tanıtmak.  Türk sanatçılarını 

da uluslararası sanat ortamına tanıtmak, kuruluşlar arası sanat olgusunu oluşturan 

birimler arasında ilişki ve iletişim kurmak, uluslararası sanat sergilerini belirlemek 

olarak belirtmiştir. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 1987 yılından bu yana, farklı 

kültürlerden sanatçılar ve izleyiciler arasında, görsel sanatlar alanında, İstanbul’da 

bir buluşma noktası oluşturmayı amaçlayan Uluslararası İstanbul Bienali’ni 

düzenlemektedir. 

İKSV’nin şimdiye dek düzenlemiş olduğu Bienal, her iki yılda bir güncel 

sanatın yeni eğilimlerini bir araya getirerek izleyiciye sunarken, yurtiçi ve 

yurtdışındaki sanat çevreleri, sanatçı, küratör ve eleştirmenler arasında uluslararası 

bir kültür ağının kurulmasına olanak sağlamıştır. Venedik, Sao Paulo, Sydney 

Bienalleri gibi benzerleri arasında bugün en prestijlilerinden biri olarak kabul edilen               

Uluslararası İstanbul Bienali, ulusal temsil modeli yerine, sanatçıların yapıtları 

aracılığıyla birbirleri ve izleyici ile diyaloğunu sağlayan bir sergi modelini tercih 

etmektedir. 

Bugün, ülkemizde ve bulunduğumuz coğrafyada düzenlenen en geniş çaplı 

uluslararası sanat sergisi olma özelliği taşıyan İstanbul Bienali, sadece Türkiye’den 

değil birçok farklı ülkeden güncel sanatçının uluslararası alanda tanınmaları ve çeşitli 

etkinliklere davet edilmeleri konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Bienal 

kapsamındaki sergiler ve sergi kapsamında düzenlenen, eş zamanlı çeviri düzeninde 

uygulanan panel, konferans ve atölye çalışmaları sayesinde, hem genel izleyiciye 

hem de sanat öğrencilerine dünyadaki sanatsal gelişmeleri ve güncel tartışmaları 

izleme ve bu yolla tamamlayıcı bir eğitim olanağı da sunmaktadır. 
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1.1. Problem Cümlesi 

Bu araştırmanın problem cümlesi Uluslarası İstanbul Bienalleri’nin Türk 

sanat ortamındaki rolünün incelenmesidir. 

Alt Problemler: 

—Tarihsel süreç içerisinde bienallerin ortaya çıkışı ve genel özellikleri 

nelerdir? 

—Türkiye’ de bienal öncesi dönem ve Türkiye’ yi bienale hazırlayan 

etmenler nelerdir? 

—Türkiye’ de yapılan Uluslarası İstanbul Bienallerinin genel özellikleri,  

bienalin yapıldığı mekânlar, kavramsal çerçevesi, sanatçı katılımı, sergilenen eserler 

nelerdir? 

1.2. Amaç 

Başlangıcından günümüze Türkiye’de yapılan Uluslarası İstanbul 

Bienalleri’nin Türk sanat ortamındaki yerinin belirlenmesi ve katkısının araştırılıp, 

tespit edilmesi. Araştırma yapılırken, Türk kültür sanatı, Bienallerin düzenlenme 

amaçları, küratörler, katılan sanatçılar, kavramsal çerçeve, sergiler ve mekânları ve 

diğer etkinlikleri ele alınıp, Türk sanat ortamına katkısını değerlendirmek 

amaçlanmıştır. 

1.3. Önem 

Batı ile kültürel temasa geçmeden önce, varlığını geleneksel kalıplar 

içerisinde sürdüren Türk kültür sanatı, Batı ile ilişkilerin başlamasından sonra, 

geleneksel kalıplarını yıkarak, yerini, bugün çağdaş olarak adlandırılan Batılı 

anlayışta bir kültür sanat ortamına bırakmıştır. Bienallerinde bu kültür sanat 

ortamındaki yeri ve sanat eğitimine katkısı elbette önemlidir. 
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1.4. Yöntem 

Araştırmanı literatür taramaları çeşitli kitaplar, makaleler, dergiler, gazete 

haberleri ve intenet tarama yolu ile elde edilmiştir.  

Bu araştırmanın verilerini toplamak için belge tarama tekniği kullanılmıştır. 

Milli Kütüphane ve Selçuk Üniversitesi Kütüphanesi’ nde süreli yayınlar taranmış 

çok sayıda makale elde edilmiştir. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’ dan kataloglar 

temin edilmiştir. Araştırmada ulaşılan görsel materyaller uygun metinlerin içine 

yerleştirilmiştir. Araştırma yapılırken Bienallerle ilgili çok fazla kitap kaynağı ve 

bilimsel bir çalışma olmadığı için en önemli kaynağı Bienal katalogları 

oluşturmuştur. Gazete haberleri, makaleler, sanat dergileri ve internet kaynaklarından 

da çok fazla faydalanılmıştır. Araştırma, ulaşılabilinen güncel bilgiler ile de 

desteklenmiştir. 

Konu, araştırmanın ana hatları dâhilinde, altı ana bölümden oluşacaktır. 

Birinci bölümde giriş ve girişe ilişkin bilgiler, ikinci bölümde Bienalin tanımı 

yapılmakta ve dünyada yapılan Bienallerden örnekler bulunmaktadır. Dünyada 

yapılan Bienal etkinliklerinin çok fazla olması nedeni ile sadece büyük ve önemli 

olanlarına isim olarak yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, Türkiye’de Bienal öncesi 

Türk kültür – sanat ortamı ve Türk kültür – sanat ortamını Bienale hazırlayan 

koşullar yer almaktadır. Dördüncü bölümde Türkiye’ de yapılan Uluslararası İstanbul 

Bienalleri, tarihçesi, amacı ve sanatçı seçim kriterleri bulunmaktadır. Beşinci 

bölümde Uluslarası İstanbul Bienallerinin Türk Sanat Ortamındaki Rolü, sanatçıları 

ve eserleri hakkında bilgiler bulunmaktadır. 6. bölümde ise sonuç bulunmaktadır. 

1.5. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Uluslaraı İstanbul Bienallerinin Türk Sanat 

Ortamındaki Rolü oluşturmaktadır. 

1987’ den 2007 yılına karda yapılan on bienal araştırmanın örneklemi 

oluşturmaktadır. 
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1.6. Varsayımlar (Sayıtlılar) 

Bu çalışma yürütülürken, aşağıdaki sayıtlılar göz önünde bulundurularak 

değerlendirme yapılmıştır. 

1. Araştırma konumuz ile ilgili yayınlanmış kitaplar, gazeteler, dergiler, 

internet steleri ve Bienal kataloglarından yararlanılmıştır. 

2. Çalışma süresince, araştırma metninde kullanılan bilgiler ile Bienallerde 

sanatçıların yapmış oldukları eserlere ve bunların yorumlarına ilişkin 

değerlendirmeler ve bunların Türk kültür sanatı üzerine etkisi daha önce yapılmış 

olan araştırmalardan da yararlanılarak değerlendirilmiştir. 

1.7. Sınırlılıklar 

Araştırma konusu “Uluslarası İstanbul Bienallerin Türk Sanat Ortamındaki 

Rolü’’ olarak belirlenmiştir. 

Türk sanat ortamının başlangıcından bu güne geçirdiği kültürel değişimler 

paralelinde Bienallerin etkisi tespit edilmiş ve Bienaller Türkiye’de yapılan İstanbul 

Bienalleri ile sınırlı tutulmuştur. Ayrıca, amaç ve konunun sınırlandırılması 

bakımından tezde yalnızca Türk sanatçılara ait çalışmalar değerlendirilmiş, yabancı 

sanatçılar isim olarak geçmiş ve sadece birkaç örnek çalışma konmuştur. 
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BÖLÜM 2 

2. BİENAL 

2.1. Bienalin Tanımı 

Tarihsel süreç içinde bienaller, uluslararası platformlarda, kültürel, sanatsal 

ve ekonomik anlamda önemli yere sahiptir. Çağdaş sanat ortamları içinde ve  

uluslararası alanda söz sahibi olmak isteyen sanatçılar, ülkeler, bienaller 

düzenleyerek ve bienallere katılarak kültür ve sanat etkileşimlerinde bulunmuşlardır. 

Bu etkileşimlerde bulunurken ülkeler, sanatçılar, ulusal sanat anlayışlarını 

uluslararası bir düzeyde tanıtma imkânı bulmuşlardır.  

Bienal’in sözlükteki anlamı: İki yılda bir olan, tekrarlanan demektir. Sanat 

ortamında, ilk defa 1895'te, Venedik'te dile getirilen bienal sözcüğü, iki yılda bir 

yapılan uluslararası sergi etkinlikleri adını almaktadır. Başlangıçta plastik sanatlar için 

geçerli olan bienal kelimesi, günümüzde grafik, tasarım, mimarlık gibi farklı alanlarda da 

kullanılmaktadır. Bienal etkinlikleri genelde yapıldıkları şehirlerin adı ile 

kullanılmaktadır. Örneğin: Venedik Bienali, İstanbul Bienali,  Sao Paulo Bienali, 

Berlin Bienali gibi (Bek,2000). 

 Bienallerin her iki yılda bir, yeni sanatsal eğilimler üzerine bilgilendirmeyi 

sürdürdükleri, dünyanın dört bir tarafından gelen uluslararası konuklar ve yerel 

sanatçılar arasında diyalog kurulmasını sağladıkları, Bienale katılan farklı kültürel 

bağlamlarda çalışan bütün sanatçılar için deneyimlerini birbirlerine aktardıkları, bilgi 

alışverişinde bulundukları ve dostluklar kurdukları ortamlar yarattığından önemlidir. 

(Block, 1995, 50) 

Bienaller, günümüzde sanatın gelindiği son nokta olarak kavramsal sanatlarla 

gerçekleştirilmektedir. Kavramsal sanat geniş anlamda sanatı kuramsal düzlemde 

çözümlemeyi, yapısını araştırmayı amaçlayan; mantık, felsefe gibi zihinsel süreçlerle 

yakından ilişkili bir sanattır. Oluşumları, gösteri sanatı, vücut sanatı, çevresel sanat, 

yeryüzü sanatı, yoksul sanat, süreç sanatı ve video sanatı ile birlikte ‘‘Nesne sonrası 

sanat’’ olarak sıralanabilir. Tüm bu sanatlar düşünceyi- kavramı iletmede araç gösterge 
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olarak dili, çeşitli nesneleri, bir insanın kendini yada doğayı 

kullanmaktadırlar.Kavramsal sanatın ilkelerini oluşturulurken yararlanılan görüşler; 

İzlenimcilik, Kübizm, Dadacılık, Duchamp’ın Hazır Nesne’ si, Pop Sanat, Foto 

Gerçekçilik, ve Minimal Sanat’ tan yararlanılmaktadır 

(http://www.bodrumlife.com.tr/bodrumlifeocak2005/somnur.htm). 

 2.2. Dünya’ da Yapılan Bienaller 

Ülkelerin ve sanatçıların ulusal kimliklerini ve sanat anlayışlarını tanıttıkları, 

ticari ve ekonomik alanlarda üretimlerini sergiledikleri fuarlardan sonra tüm bu 

oluşumları uluslararası düzeye ve sergilere taşıma ihtiyacı doğmuştur. 

Bu bağlamda Bienal düşüncesi yaklaşık yüzyıl önce, bir gereksinmeden 

Venedik' te doğmuştur. 19. yy sonunda Venedik şehrinde Yüksek Rönesans'ın önemli 

okulundan biri olan "Venedik Okulu"nun geçmişini tekrar canlandırıp harekete 

geçirmek için  o dönemin belediye başkanı çalışmalarda bulunmuştur. Bu bağlamda 

bir taraftan kentin barınma, iş gibi sosyal yaşamını düzenlemeye çalışırken, diğer 

taraftan ulusal kimliğin oluşması noktasında 1883'te "Ulusal Sanat Sergisi Bienali" 

fikrinin doğmasına öncülük etmiştir. İlki 1895'te 1. Uluslararası Venedik Sanat 

Sergisi Bienali olarak düzenlenen Venedik bienali, bu şekilde günümüze kadar 

gelerek benzerlerinin de düzenlenmesine öncülük etmiştir denilebilir. Bunlara örnek 

olarak, bulundukları bölgeye göre: Kuzey Amerika' da, Montreal, Whitneyin Site, San 

Diego, Site Santa Fe; Latin Amerika' da, Sao Paulo, Merco de Sul, Havana Bienali; 

Avrupa' da, Venedik, Manifesta, Berlin, İstanbul, Lyon, Documenta Bienali; Afrika'da, 

Dakar, Johannesburg, İskenderiye; Asya'da, Kwangju Bienali; Avustralya ve Pasifik' te 

Sydney Bienali gösterilebilir (Burtek, 1998). 

Bienaller gibi olan büyük sergiler yirmi yıl öncesinde tekil nitelikli avangart 

anlayışın yaygınlık gösterdiği bir konumda bulunurken birbirlerine pek fazla 

benzememektedir. Bilinen sanat merkezlerinin dışında yeni sanat merkezlerinin 

ortaya çıkması, çevresel ya da egzotik kültürlerin karşısında son yıllarda, batı 

dünyasının duygusal tepkimesi etkili olmaktadır 
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(http://www.bodrumlife.com.tr/bodrumlifeocak2005/somnur.htm). 

Bienaller doğu ile batıyı birleştirmek ya da iki kutuplu dünyanın bir araya 

gelmesi ve sona ermesi ile uyum, zaman, biri ötekine kapalı olan bu iki bloktaki 

ülkeleri birbirine yaklaştıracak jeopolitik bir gelişmeye hizmet etmektedir. Bu yeni 

yüzleşme, çağrılı birçok ülkeyi, sanatçıları ve eleştirmenleri bir araya getirmede 

etkili bir güçtür. Lokal bir sahne için bütün bu kişiler gerçek bir dinamizm 

oluşturarak kaynaşmakta ve birbirleri ile görüşme olanağı bulmaktadırlar. Bütün bu 

bienaller ortak bir model eşbiçimi bir görüş düzeyinde, evrenselliği yansıtmak 

amacına yöneliktir. Büyük sergiler, zorunlu ve tekstil nitelikli avangart anlayışın 

yaygınlık gösterdiği yirmi yıl öncesinde birbirine çok az benzemektedir. Bugünün 

büyük sergilerinde tarihten coğrafyaya geçiş, yani dar anlamda bir sanat tarihi 

anlayışından, sanat üretim merkezlerinin uç noktalara kaydığı bir açılım söz konusu 

olmaktadır. (http://www.bodrumlife.com.tr/bodrumlifeocak2005/somnur.htm). 
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BÖLÜM 3 

3. TÜRKİYE’DE BİENALLER 

3.1. Türkiye’ de Bienal Öncesi Dönem 

Batı’da etkili olan Kavramsal Sanat ve hazır nesne kullanımı 70’li yıllardan 

sonra Türkiye’de de sanatçılar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Bunun ilk 

öncülerinden Altan Gürman, Paris’ten 1967 yılında döndükten sonra gerçekleştirdiği 

‘‘montaj’’ çalışması ile Türk sanat ortamı da hazır nesne ile tanışmıştır. 1970’li 

yılların başında heykel, resim gibi gruplandırmalara bir alternatif olması amacıyla, 

sanatı değişik açılardan görme anlayışları oluşmaya başlamıştır. Gürman’ın resimsel 

sorunlara getirdiği özgün çözümlerle, Çağdaş Türk Sanatı içinde yeni açılımlara 

girilmeye başlanmıştır, denilebilir. Altan Gürman, Pop Art gibi akımların önemini 

kavramış, Sürrealizm, Dada gibi akımların ve Marcel Duchamp’ın öğretilerini ve 

tüm bu sanatsal yaklaşımlarla, sanatın, bilim, teknik ve yaşamla ilişkisini yeni nesile 

kavratmaya çalışmıştır (Bek,2000). 

Altan Gürman ile birlikte Amerika’da eğitimini tamamlayan Füsun Onur da 

geleneksel anlayıştan kavramsal anlayışa dönen sanatçılardandır. Serhat Kiraz, 

Canan Beykal gibi sanatçılar, yanılsama ve gerçeklik arasındaki ilişkiyi, geleneksel 

resim anlayışını sorgulayarak çözmeye çalışmışlardır. Gülsüm Karamustafa, Füsun 

Onur gibi sanatçılar da hazır nesne, sanayi ürünleri kullanarak kitch sanat ile ilgili 

düşünce ve yorumlar getirmişlerdir. Daha sonra bu sanatçılar arasına Ayşe Erkmen, 

Gülsüm Karamustafa, Osman Dinç, Canan Beykal, Ahmet Öner Gezgin, Cengiz 

Çekil, Ergül Özkutan, İsmail Saray, Handan Börtücene gibi sanatçılar katılmışlardır. 

Bütün bunların yanı sıra 1980’den sonra toplumsal yapıdaki değişmeler, özel 

galerilerin artması, sanat çevresinin canlanması ve sanat üretimindeki hız artmıştır 

denilebilir (Bek,2000). 

3.2. Türkiye’de Bienal Etkinliklerine Ortam Hazırlayan Etmenler 

1950’den itibaren Türk kültür – sanat ortamı farklı görüşlerin yan yana, iç 

içe gelişme gösterdiği bir döneme girmiştir. Bir yandan ulusal niteliklerin ağır bastığı 
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diğer yandan evrensel anlamda bir yaklaşımın bir arada yürüdüğü bir ortam 

yaşanmıştır. 1950’den sonra uluslararası ilişkilerin yoğunlaşması, kültür ve sanat 

etkileşimleri, iletişim araçlarının ve yöntemlerinin çağın dinamizmine uygun biçimde 

hız kazanması, sanatı da artık salt kendi çevresi ve kültürü ile kısıtlanamayacak 

duruma getirmiştir ( Ersoy, 1998). 

1980'ler Türk sanatı için önemli bir kırılma noktasıdır. Sanat yapıtı ve onun 

farklı alanlarla  -politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel- arasındaki ayrım çizgileri 

bu tarihte çökertilir. 1980'lerin bunu yapma tarzı 1950'lerin moderni gelenekle 

birleştirme ya da 1970'lerin toplumsala yönelik politik tavrından farklıdır. Sorunlara, 

tam anlamıyla kentlileşen bir bilinç niteliği içerisinde cevaplar üretilmeye çalışılan 

bu dönemde sanatçılar, kültürün farklı alanları ile sanat arasındaki ilişkinin 

yörüngesinde duran çoğulculuk ve çeşitliliği hem birey hem de kimlik ölçeğinde 

aralarlar. Bu çoğulculuk fikri, daha öncesinde yol gösterici olan sanatçının yaptığı 

gibi belirgin bir ilke uyarınca bütünleştirilmez. Ayrıca bu fikre şekil ve anlam 

kazandıracak denetleyici ve yönlendirici güçler de yadsınır. Belki de bu nedenle, 

birkaç istisnai örnek dışında, büyük politik kimlikler geri çekilerek mikro-politika 

yapan özneler ortaya çıkar. Sanat yapıtının malzemesi de değişir: Hazır yapım 

nesneler, mekânı içerisine alan düzenlemeler ya da müdahaleler, kavramı ön plana 

çıkaran bildiriler, tuval resmi ile objeler arasındaki yeni diyalog biçimi, interaktif 

hale dönüşen oyunsu gösteriler... Ne var ki sanatçılar arasındaki bireyselleşmenin 

iyiden iyiye çözülüp dağılmış olması, ilerleyen süreçte yeni bir bütünlük değil 

postmodern bir parçalanma doğuracaktır. Aynı şekilde 1970 ortalarında ortaya çıkan 

ve 1980 başlarında güçlenen galericilik olgusu da bu dönemin dominant yapısını 

belirler. Liberalleşme ve serbest piyasa ekonomisinin etkisiyle resmin bir meta ve 

yatırım aracına dönüşmesi, sanat yapıtına etkileri bu güne uzanan yeni bir kültürel 

boyut kazandırır. Buna karşılık, sanat adına risk alan sanatçılar, piyasanın zaman 

zaman yanlışlara yönlendirici tavrı karşısında, kendi seçeneklerini kabul ettirmekte 

gizli bir söz birliğine varırlar. Bu gelişimin önemli örnekleri: İlki 1977 tarihinde 

düzenlenen "Yeni Eğilimler", "Günümüz Sanatçıları" (1980) ve "Öncü Türk 

Sanatından Bir Kesit" (1984)’tir. 1980'li yıllara kadar modernizmin çözümlemeci, 

karşı konulmaz şekilde değerli ve üstün özelliklerine sahip yapıtları şimdilerde yerini 
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düzenlemeye yönelik, kurulduktan sonra kaldırılıp atılabilecek, provakatif ve kimi 

zaman anti-estetik bir yapıya devrediyor. Gerçekçi ve temsili sanatın ya da geç soyut 

resmin sunduğu rahatlık ve avuntunun yadsınması bu dönemin belki de en belirgin 

özelliğidir. Dolayısıyla 1990'ların dili, salt estetik kapalı bir dilin ötesine çıkarak 

sosyolojiye, felsefeye, popüler kültüre, sinemaya, teknolojiye yönelmiştir. 

Sanatçıların yapıt için öngörülen öncelik ilişkilerine bakışları değişmiş, sanat 

yapıtının kendi kendisine işaret etme sorumluluğu ortadan kalkmıştır denebilir. 

(http://www.sanalmuze.org/paneller/)  

 1990'lı yıllarda tual resmi ile enstalasyon arasındaki tartışmalar alevlenmiş 

ve buna rağmen farklı etkilere açık genç bir kuşak ortaya çıkmıştır. Bu dönem 

özellikle kavramsal ve küratörlü sergilerin yapıldığı dönemdir. 22 Anı-Bellek 

sergileri ile Vasıf Kortun hem bu tip sergileri düzenlemiş hem de 3. Uluslararası 

İstanbul Bienali'nin küratörlüğünü yapmıştır (Akay, 1999). 

 Bu etkinlikler, yeni kuşağın, yeni çalışmalara yönlendirilmesi ve Türk 

kültür sanat ortamına farklılıkların gelmesinde önemli rol üstlenmiştir. Bu sergilerde, 

minimal sanat, kavramsal sanat ve hazır nesne kullanımı oldukça fazladır. Bu sergiler 

aynı zamanda çağdaş sanat oluşumuna ve Bienal ortamının oluşmasına ortam 

hazırlayan sanat hareketleri olarak değerlendirilebilinir. 

(http://www.sanalmuze.org/paneller/) 

Sanat Tanımı Topluluğu ile başlayan, yenilikçi sanat anlayışını kabul eden, 

geleneksel sanat çeşitlerinin dışına çıkarak, sorgulayarak araştıran ve çözüm önerileri 

sunan, çağdaş kavramların tanınmasında etkili olan, Ayşe Erkmen, Gülsüm 

Karamustafa, Osman Dinç, Canan Beykal, Ahmet Öner Gezgin, Cengiz Çekil, Ergül 

Özkutan, İsmail Saray, Handan Börtücene gibi sanatçılar başlangıçta çok 

yadırganmış, kabul edilmemiş, alışılmışın dışına çıktıkları için eleştirilmişlerdir. 

Ama sonuçta kabul ettikleri ve savundukları kavramlar günümüzde çok çeşitli 

şekilde irdelenip araştırılmaktadır. Bu sanatçılar bu anlayışları ile her türlü etkinliğe 

ve Bienallere katılmışlardır (Bek,2000). 
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BÖLÜM 4 

4. ULUSLARASI İSTANBUL BİENALLERİ 

4.1. Uluslarası İstanbul Bienallerinin Tarihçesi 

 Türk sanatı bilindiği üzere uzun yıllardır varlığını sürdürmektedir ve tarih 

içerisinde kültürel yapısına uygun olarak sanat anlayışında zaman içinde değişmiş 

hatta gelişmiştir. Resim sanatının varlık göstermeye başladığı dönemlerden itibaren 

sanatı yaymak ve sanatçıyı korumak için sanatçıyı, kendilerini ve sanatlarını belirgin 

hale getirmek ve sergileyip sunmak amacıyla, belli guruplar altında bulunarak 

sanatlarını toplumla paylaşmışlardır. 

Başlangıcı yaklaşık yüzyıl öncesine dayanan Bienal etkinlikleri, iki yılda bir 

düzenlenen, tekrarlanan kültür, sanat, sergi etkinliğidir. İlk defa 1895’te Venedik’te 

düzenlenmiştir. Türk sanat ortamı 1980’li yıllarda düzenlenmeye başlayan Bienal 

etkinlikleri ile birlikte önemli bir değişim sürecine girmiştir. Uluslararası sanat 

platformunda varlık gösterme amacıyla başlatılan Bienaller tarihi mekânların çağdaş 

yorumla yeniden sunumu, önerilen kavramla öne çıkan sanatçı, seçici kurullar ve 

küratörlerden oluşan yapısı ile Türk kültür – sanat ortamında alışılmışın dışında bir 

sergi anlayışı oluşmuştur. 

Bienaller Türkiye’de 80 sonrasında görülmeye başlanmıştır. Bunun nedeni, 

belli sanatsal birikimlerin oluşması ile bir hazırlık sürecine gereksinim duyulması ve 

80 sonrasında yaşanan siyasi değişimlerin, devletin kültür politikasının etkileri 

olmuştur. Bu dönemin kültür politikası ise: 

 ‘‘Kültür ve sanat milli değerlerin korunmasında ve gelişmesinde olduğu 

kadar, milletlerarası ilişkilerde de yakınlaşma ve dayanışmanın temel unsurudur.’’ 

şeklindedir (Bek,2000). 

Türkiye’de düzenlenen ilk Bienal etkinliği 1986 yılında yapılan, ‘‘Asya- 

Avrupa Sanat Bienali’’ dir. Bu bienal Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar 

Genele Müdürlüğü tarafından düzenlenmeye başlanmış ve dört kez 

düzenlenebilmiştir. Sanatçıların, Bakanlık ve Güzel Sanatlar Müdürlüğü 
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görevlilerinin bulunduğu danışma kurulu, bienale katılacak sanatçıların seçimi 

konusunda diğer ülkelerin Bakanlıkları ile ilişki kurmuş ve kurulun üyesi olacak bir 

küratörün sergilenecek eserleri belirlemesi önerilmiştir. Bienalin amacı; plastik 

sanatlar alanındaki sanat eğilimlerini, çağdaş sanatın gelişimine katkıda bulunan 

ülkelerin sanatçılarına seçkin sanat eserlerini bir arada sergileme ve karşılaştırma 

imkânı sağlamak, sanatın birleştirici dili ile dünya ülkeleri arasında dostluk ve barış 

ilkelerine bağlı bir ortam oluşturmaktır. Asya -Avrupa Sanat Bienali tek bir mekânda 

Devlet Resim ve Heykel Müzesi’ nde yapılmıştır. Bienalde herhangi bir kavramsal 

çerçeve belirlenmemiştir ve etkinlik yarışmalı sergiler arasında sayılmıştır. 

Katılımcılara seçici kurul tarafından, çeşitli adlar altında ödüller verilmiştir. Bienalde 

resim, heykel, özgün baskı ve seramik dalarlında eserler sergilenmiştir (Bek,2000). 

 Bu Bienal’den sonra İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı daha önce festivaller 

kapsamında yaptığı plastik sanatlar sergilerini ayrı bir bölüm olarak sunma kararı 

almıştır. 1973 yılında Dr. Nejat Eczacıbaşı tarafından kurulan İstanbul Kültür ve 

Sanat Vakfı çeşitli sanat dallarının bir arada yapıldığı ilk sanat festivalini 

Cumhuriyetin 50. yılında gerçekleştirdi. Festival adı altında yapılan çeşitli ulusal ve 

uluslararası sergiler 25 Eylül -15 Kasım 1987 tarihinde yapılan "İstanbul Çağdaş Sanat 

Sergileri" başlığı altında tekrar düzenlenmiştir. Daha sonra İstanbul Bienali ismini 

taşıyan etkinlik şehrin tarihine paralel olarak canlı tarihe gönderme yapan; Aya İrini, 

Ayasofya, Mimar Sinan Hamamı, Yerebatan Sarnıcı gibi mekânlar yanında, Antrepo 

gibi modern mekânlarda tercih edilmiştir (Burtek,1998).  

İstanbul Bienali'nin amacı: Farklı kültürlerden sanatçı ve sanat izleyicileri 

arasında iletişim kurmanın yanı sıra şehrin değişen dünya üzerindeki konumunun 

tekrardan değerlendirilmesi, olmuştur. Dünyada özellikle 1990'larda şehir 

Bienalleri’nin patlama yaptığı dönemin hemen öncesine ait oluşu, düzenlendiği yerin 

konumu ve sürdürdüğü geleneği ile uluslararası çağdaş sanat Bienalleri arasında 

zamanla önemli bir yere sahip olmuştur. 9. İstanbul Bienali'ne kadar İstanbul'un 

tarihi mekânlarının seçilmiş olmasının Bienale turizm tanıtımı havası verdiği ve 

bunun yanında sanatçılar için bir kısıtlama yarattığı yönündeki görüşlerden sonra ilk 

defa 2005'te şehrin daha canlı, yaşanan mekânları seçilmiştir.  Venedik, Sao Paulo, 
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Sydney Bienalleri gibi benzerleri arasında bugün en prestijlilerinden biri olarak kabul 

edilen Uluslararası İstanbul Bienali, ulusal temsil modeli yerine, sanatçıların eserleri 

aracılığıyla birbirleri ve izleyici ile diyaloğunu sağlayan bir sergi şeklini tercih 

etmektedir. Uluslararası bir danışma kurulu aracılığı ile belirlenen Bienal küratörü, 

geliştirdiği kavramsal çerçeveye uygun olarak çeşitli sanatçı ve projeleri sergiye 

davet etmektedir (http://www.iksv.org).  

Ülkemizde düzenlenen en geniş kapsamlı uluslararası sanat sergisi olma 

özelliği taşıyan İstanbul Bienali, sadece Türkiye'den değil birçok farklı ülkeden 

güncel sanatçının uluslararası alanda tanınmaları ve çeşitli etkinliklere davet 

edilmeleri noktasında önemli bir rol üstlenmektedir. Bienal kapsamındaki sergiler ve 

sergi kapsamında düzenlenen, eşzamanlı çeviri düzeninde uygulanan panel, 

konferans ve atölye çalışmaları sayesinde, hem genel izleyiciye hem de sanat 

öğrencilerine dünyadaki sanatsal gelişmeleri ve güncel tartışmaları izleme ve bu 

yolla tamamlayıcı bir eğitim olanağı da sunmaktadır. Türkiye'de yapılmakta olan 

bienallerde oluşan sanatçı kimliğindeki değişimler, İstanbul Bienalleri ile gündeme 

gelmiştir. Sanatçı kimliğindeki değişimler, ortaya çıkan eserlerde, malzeme 

kullanımında ve teknikteki farklılıklarda kendini göstermiştir (http://www.iksv.org)  

İstanbul Bienalleri uluslararası platformdaki yenilikleri Türk sanatçısına ve 

Türk sanat izleyicisine sunmuştur. Bu bağlamda sanatçı Hale Tenger şunları;  

‘‘İstanbul Bienali geniş çerçeveli bir sergi bazında Türk sanat 

izleyicisine uluslarası birçok sanat yapıtını bir arada izleme 

fırsatı veriyor. İşte bu bakımdan İstanbul Bienali çok büyük 

önem taşıyor. Türkiye’ de üretilen günümüz sanatının diğer 

ülkelere tanıtımı ve yurt dışından sergiye katılan sanatçılar bu 

tanıtımın önemli bir parçası ama özellikle küratör, eleştirmen, 

basın mensubu gibi profesyonel kadronun İstanbul Bienalini 

izlemesi çok önemli.’’ 

 dile getirmiştir (Tenger,1997). 
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İstanbul Bienali, ne ulusal katılımı ön plana çıkaran, sanatçı seçiminin 

katılımcı ülke küratörlerine bırakıldığı modeli, ne de doğrudan finansal destek 

sağlayan ülkelerin kendi sanatçılarını belirlediği modeli izlemektedir. İstanbul 

Bienali, serginin kavramsal çerçevesi ve sanatçı seçiminden sorumlu tek bir sanat 

yönetmeniyle, katılımcı ülkelerin hükümet veya çeşitli kurumlarının parasal desteğini 

sağlamayı esas alan karma bir sistem izliyor. Bu sistemde, sanatsal hedeflere 

ulaşmak için karar alma özgürlüğü ile katılımcı ülkelerin parasal desteğine 

bağımlılığın dengesinin iyi kurulması gerekiyor. Sanatçıların seçimindeki ölçüt, 

kendi uluslarını temsil için konan kotalara değil, serginin temasına uygunluklarıyla 

belirlenmektedir 

(http://www.iksv.org). 

1.Uluslararası İstanbul Bienali (1987): Uluslararası Çağdaş Sanat Sergileri, 

Koordinatör Beral Madra 

2.Uluslararası İstanbul Bienali (1989): Geleneksel Mekânlarda Çağdaş 

Sanat, Genel Koordinatör: Beral Madra  

3.Uluslararası İstanbul Bienali (1992): Kültürel Farklılıklar, Yönetmen: 

Vasıf Kortun  

4.Uluslararası İstanbul Bienali (1995): ORIENT / ATION, Küratör: Réne 

Block  

5.Uluslararası İstanbul Bienali (1997): Yaşam, Güzellik, 

Çeviriler/Aktarımlar Ve Diğer Güçlükler Üstüne, Küratör: Rosa Martinez  

6.Uluslararası İstanbul Bienali (1999): Tutku ve Dalga, Küratör: Paolo 

Colombo  

7.Uluslararası İstanbul Bienali (2001): Egokaç, Küratör: Yuko Hasegawa  

8.Uluslararası İstanbul Bienali (2003): Şiirsel Adalet, Küratör: Dan 

Cameron  
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9.Uluslararası İstanbul Bienali (2005): İstanbul, Küratörler: Vasıf Kortun, 

Charles Esche  

10.Uluslararası İstanbul Bienali (2007): İmkânsız Değil, Üstelik Gerekli: 

Küresel Savaş Çağında İyimserlik, Küratör: Hou Hanru 

4.2. Uluslararsı İstanbul Bienallerinin Amacı 

—Uluslararası sanat ve kültür etkinliklerinin üst düzeyde bir kesitini 

yurdumuzda sergilemek, 

—Türk izleyicisine ve sanatçısına, uluslar arası sanat ortamında ülkelerine 

ve evrensel sanata katkıda bulunan sanatçıları tanıtmak, 

—Türk sanatçıları uluslararası sanat ortamında tanıtmak, 

—Uluslararası sanat olgusunu oluşturan birimler ile Türkiye’deki sanat 

olgusunu oluşturan birimler arasında ilişki ve iletişim kurmak, 

—Ülkemizdeki sanat olgusunu katologlarla belgelemek, 

—Ülkemiz kültürünü ve düşünsel altyapısını çağdaş sanat yolu ile beslemek 

ve geliştirmek, 

—Uluslararası çağdaş sanat pazarı içinde yerimizi alabilmek için gerekli 

ortamı sağlamaktır (Anonim,1989) 

4.3. Uluslararası İstanbul Bienalleri’nin Sanatçı Seçim Kriterleri 

Yapılan tüm Bienallerde, sanatçı seçimi yapılmakta ve bu seçimlerde 

Bienalin mekân, kavram, amaç ve küratörün kişisel tercihine göre farklılıklar 

olmaktadır. İstanbul Bienalleri’nde sanatçı seçimi çok karmaşık bir yapı 

oluşturmaktadır. “1. Uluslararası İstanbul Çağdaş Sanat Sergisi” ve “2. Uluslararası 

İstanbul Bienalinde”, “Geleneksel Yapılarda Çağdaş Sanat’’ konusu işlendiği için, 

tarihi mekânları iyi değerlendirebilecek, bienalin yapısıyla uyum içinde olabilecek 
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düzeyde çalışmalar yapan sanatçılar seçilmiştir. Düzenleme komitesi adına Beral 

Madra ve Aydın Gün, seçim kriterlerini: 

 "Uluslararası sanat olgusu içinde yerimizi almamıza olanak 

sağlayacak, Türk sanatını bir bütün olarak temsil edecek 

sanatçıları seçmeye çalıştık. Sayı kısıtlı olmalıydı, çünkü bir 

sanatçıyı tek yapıtıyla değil, yapıtlarının bütünüyle tanıtmayı 

istedik. Ayrıca şöyle düşündük: Bu sergiler sürekli olacağı için, 

önümüzdeki yıl başka sanatçılar bu olanaktan yararlanacaklar. 

Sergilere katılacak galeriler ise, özeller arasından seçildi. Yani 

herhangi bir kuruluş ya da holdingin desteğini almayanların 

arasından seçildi. Bu seçime İstanbul ve Ankara'daki galeriler 

dâhil edildi. Galerilere, koleksiyonlarından seçecekleri sanatçılar 

konusunda da öneriler götürüldü. Olabildiği kadar, öteki 

sergilerle bir denge kurulması yoluna gidildi." 

şeklinde açıklamışlardır (http://www.sanalmuze.org)) 

3.  Uluslararası İstanbul Bienali'ne katılan sanatçılar için ise kırk yaş 

sınırı konmuştur. Kamuoyunun nabzını elinde tutan sanatçılar ölçüt 

alınmıştır. Küratör Vasıf Kortun, bu durumun nedenini şu şekilde belirtmiştir: 

“Birinci ve ikinci bienale dünyaca ünlü sanatçılar katılmıştı. Bu 

bir anlamda zorunluluktu. Bienalin adını duyurmak için gerekliydi. 

Ama artık bu zorunluluk yok. Ünlü sanatçıların tavrı zaten 

belirlenmiş. Biz yeni tavırların, yeni anlatışların ortaya çıkmasını 

hedefliyoruz." (Bek, 2000). 

 4. Uluslararası İstanbul Bienali için sanatçı tercihinde, Rene Block, 

dünyaca ünlü sanatçıları çağırarak, her ülkenin kendisini en iyi biçimde temsil 

edecek sanatçıyı seçme sınırlamasını da ortadan kaldırmıştır. Ne doğuda, ne batıda 

olan sanatçılar, coğrafi konumdan sıyrılmış, nerede yaşıyorlarsa oraya ait duruma 

gelmişlerdir (Bek, 2000). 



 

 

18

5. Uluslararası İstanbul Bienali'ne katılacak sanatçıları, Bienalin sanat 

yönetmeni Rosa Martinez, ulusal temsili ön plana çıkartmadığı gibi, sanatçı 

seçiminde belli kuşaklara da öncelik tanımamıştır. Sanatçı seçiminde, görsel kültüre 

olan yaklaşımlardaki çeşitliliği yansıtmayı hedefleyen Martinez, sanatın geleneksel 

sınırlarını sorgulayan yaklaşımlara yer vermeyi amaçlamıştır. 

(http://www.sanalmuze.org/paneller/) 

6. Uluslararası İstanbul Bienali'nin küratörü Paolo Colombo, Bienale 

katılacak Türk sanatçıları belirlerken, Marmara ve Mimar Sinan Üniversitesinin 

Güzel Sanatlar Bölümleri’ni dolaşarak buradaki genç sanatçılarla tanışma imkanı 

bulmuştur. Colombo, sanatçı seçimi sırasında İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın 

arşivinden de yararlanmış, başvuranların dışındaki sanatçıları tanımak amacıyla 

galerileri dolaşmıştır. 

Paolo Colombo, Türk sanatçıları seçerken: 

“Türkiye’de bircok sanatçının atölyesi olmadığı için bu 

sanatçılarla çoğunlukla evlerinde ya da kafelerde görüşmek 

zorundaydık. Yurtdışında sergi açmış olan Türk sanatçılarının 

işlerini ise dışarıdaki galerilerde görme imkânım oldu. Türkiye'de 

bulunduğum sırada, özellikle burada, ne tür etkinlikler ve 

sergiler olduğuna dikkat ettim. Kısaca bienale katılacak Türk 

sanatçıları en iyi biçimde belirlemek için yapılabilecek her şeyi 

yaptım."  

şeklinde bir yol izlemiştir. Paolo Colombo, bienale katılacak yabancı ülkelerin 

sanatçılarını seçerken, sanatçıların farklı kentlerde açılmış olan sergilerini izleyerek 

bilgi edinmeye çalışmıştır (Bek, 2000). 

 7. Uluslararası İstanbul Bienali sanatçı seçiminde yeni çağı kendi 

tarzlarında anlatarak yeni oluşumların gelecekte nasıl yaşanacağına dair bir vizyon 

ortaya koyacak sanatçılar tercih edilmiştir (http://www.sanalmuze.org/paneller/). 
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 8. Uluslararası İstanbul Bienali Küratörü Dan Cameron genç kuşak Türk 

sanatçılarına, özellikle de sanatçı gruplarının katılımına ağırlık vermiştir 

(http://etmk.org.tr/news/haberler/8-bienal-in-ardindan/).  

Küratörlüğünü Esche ve Kortun’un yaptığı, 9. Uluslararası İstanbul 

Bienali'nde sergilenecek eser ve sanatçı seçimi konusundaki fikirlerini; 

 “Sanat eserlerini iki ölçüte göre seçmeyi planlıyoruz. 

Öncelikle İstanbul’un kentsel koşulları, tarihi ve geleceğiyle 

doğrudan ilgilenen sanatçılara yeni işler sipariş ederek… İkinci 

olarak, İstanbul’a bir kontrast oluşturan veya kenti kuşatan 

gerçekliğe, bilinçli bir yabancılaşma tavrıyla yaklaştığına 

inandığımız çalışmaları seçerek. Kimi sanatçıları İstanbul’da 

uzun süre konuk edeceğiz ve bireysel katılımlarının, diğer 

sanat Bienallerinde olduğundan daha kapsamlı olmasına gayret 

edeceğiz.”   

şeklinde açıklamışlardır. 

9. Uluslararası İstanbul Bienalinde gerek yıldızı henüz yeterince parlamamış 

gençlere ağırlık veren sanatçı seçimi ve diğer Bienallere oranla daha az sayıda 

sanatçı katılımını tercih etmişlerdir (Antmen, 2005). 

 10. Uluslararası İstanbul Bienali kapsamında, 18`i Türkiye`den olmak üzere 

dünya güncel sanat çevrelerinde tanınan ya da yeni keşfedilen 96 sanatçı ve sanatçı 

grubunun 150’yi aşkın projesi sergilenecek ve kavramsal çerçevesi etrafında 

düzenlenmiş geleneksel anlayışta bir sergi değil, aksine ortak zekâya dayalı sanatsal 

üretimi ve fiziksel mekânlarla ilişkiye girmenin yaşayan sürecini vurgulayacak 

sanatçılar seçilmiştir (http://www.iksv.org). 
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BÖLÜM 5 

5. ULUSLARASI İSTANBUL BİENALLERİNİN TÜRK SANAT 

ORTAMINDAKİ ROLÜ 

5.1.  1. Uluslararası İstanbul Bienali ( 25 Eylül–15 Kasım 1987) 

  (Uluslarası Çağdaş Samat Sergileri) 

İlk Bienal (1987), Uluslararası Çağdaş Sanat Sergileri adı altında Beral 

Madra koordinatörlüğünde ve “Geleneksel Yapılarda Çağdaş Sanat” teması 

çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. İzleyicinin ilgisini çekmek için Bienal 

mekânlarının kentin farklı merkezlerinde olması, kurum ve kuruluşların sergilere 

katkıda bulunmasının sağlanması, Türkiye sanat ortamının çok sayıda sanatçı ile 

temsil edilmesi için, modern ve çağdaş sanat müzesi olmayan ülkenin, Bienal mekânı 

olarak Aya İrini Kilisesi, Ayasofya Hamamı, Süleymaniye Kültür Merkezi, Resim ve 

Heykel Müzesi, Hareket Köşkü ve Askeri Müze salonları seçilmiştir (Madra, 

2003,17).  

1980'lerin dünyasında soru işaretleri üreterek tedirginlik yaratan 

Michelangelo Pistoletto, Arnulf Rainer, Gilberto Zorio, Daniel Buren, Markus 

Lüpertz gibi starların katıldığı ilk bienal daha çok yerel ile taze "ithalin" buluşma 

sahasına benziyo denebilir. Düzenleyiciliğini Beral Madra'nın üstlendiği, o zamanlar 

küratür kelimesinin telaffuz edilmediği bu etkinlikler, "Geleneksel Mekânlarda 

Çağdaş Sanat Yapıtlarının" sunumu ve İstanbul'un kültürel geçmişinin bir cazibe 

yaratacağı amaçlanmıştır. Avusturya, Fransa, Kanada, Polonya, Yugoslavya, 

Almanya gibi Kültür Ateşelikleri aracılığıyla davet edilen ülkeler, Venedik Bienali 

kadar olmasa bile, bir ülke pavyonu fikrini canlandırmaktadır. Türkiye’ de dönemin 

öne çıkan isimlerine henüz yeni yeni algılanmaya başlanan enstalasyon fikri 

doğrultusunda geleneksel mekanları kullanma önerisi/zaruriyeti getirilmekte, paralel 

düzenlenen modernist sergilerle tüm sanat ortamını kapsayan topyekün olağanüstü 

bir çağdaş sanat hali ilan edilmektedir. Bienalin danışma kurulunda da yer alan 

Aydın Gün bu durumu şöyle özetliyordu:  
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"Toplumumuz geleneği sürdürmeyi amaçlayan bir kültür ve 

dünya görüşü arasındaki farkı algılayıp özümsemenin 

sıkıntısını çekmektedir. Ülkemizdeki kültürel çağdaşlaşma 

hareketinin, var olan kültürümüzün geleceğe aktarılabilecek 

nitelikte olmayan öğelerini tasfiye edebilecek güce ve aşamaya 

ulaşamadığı bir gerçektir. Bunun bilincine vardığımız gün, çok 

önemli bir dönemeci geçmeye başlayacağız; gelişmenin, 

ilerlemenin ve dönüşmenin en verimli evresi yanılgıların 

anlaşılması ve kabul edilmesidir. Yanılgılar bile yaratıcı olurlar 

bu durumda. Sağlıklı bir tarih bilinci, yalnız geçmişe duyulan 

hayranlıkla değil, geleceği yaratma yolunda gösterilecek istek 

ve irade ile üretilir. Bunun içindir ki "her şeyden önce kendi 

tarihimizle hesaplaşmak, böylece çağdaşlaşmak zorundayız." 

diyoruz. Başkalarının omuzlarına tırmanarak değil, kendi 

ayaklarımızın üstünde durarak "kendi kafa ışığımızla" 

görebiliriz dünyayı, tüm boyutları ve derinliğiyle…" 

 Sezer Tansuğ ise geleneksel yapıların birer çağdaş sanat mekanı olarak 

kullanılmasını şöyle özetliyordu:  

"Aya İrini ve Ayasofya Hamamı anıt yapılarında sergilenen 

Çağdaş Plastik Sanat yapıtları, öncü nitelikte biçim yaratma 

dinamiklerine yeni ve özgün bir boyut daha kazandırmak 

amacıyla gerçekleşmektedir. Tarihsel yapılar içinde yer 

almakta olan çağdaş sanat yapıtlarına böylece özel bir mekân 

atmosferi sağlanmış olmaktadır. Sanatçının mekân sorunlarıyla 

yakın ilişkisi bulunan yorum çabaların destekleyip 

zenginleştirmek düşüncesi bu uygulamada bir diğer etkendir. 

Batı dünyasında da örneklerine rastlanan bu tür uygulamaların 

transandantal mekan duyarlılığı yönünden çok daha zengin 

niteliklerle donanmış Bizans ve Osmanlı mekanlarında 

gerçekleşmesi, çağdaş plastik yorum olgusunun evrensel 



 

 

22

kapsamını genişletecek bir katkı değeri taşımaktadır" 

(http://www.sanalmuze.org/paneller/bienal/0100.htm). 

Uluslararası sergileri düzenleyen İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'yla bu 

sergilerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak eleştirmen, müzeci, öğretim üyesi, 

vb. kişilerden oluşan yabancı heyetin karşılıklı görüşmeleri sonucunda, olayı yurt 

dışında da çekici hale getirmek için, İstanbul'un tarihsel öneminin vurgulanması ve 

görkemli tarihsel anıtların sergi mekânı olarak kullanılması görüşünü savunmuşlardır 

(Berkman,1987: 32- 41). 

“I. Uluslararası İstanbul Çağdaş Sanat Sergileri” kapsamında, Aya İrini 

Kilisesi ve Ayasofya Hamamı’nda, ilkinde yabancı, ikincisinde Türk sanatçılara yer 

vermek üzere “Geleneksel Yapılarda Çağdaş Sanat Sergileri”, Askeri Müze’de 

“Ulusal Sergiler” başlıklı, heykel, seramik, resim, özgün baskı ve galeriler 

sergisinden/fuarından oluşan bir sergi ile çeşitli ülkelerden sanatçıların katıldığı 

“Uluslararası Sergiler”, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde, “80’li Yıllarda 

Fransız Sanatı” ve “İstanbul Koleksiyonlarında Çağdaş Türk Resmi” sergileri. Askeri 

Müze’deki “Uluslararası Sergiler” düzenlenmiştir 

(http://www.sanalmuze.org/paneller/) 

5.2.  1.Uluslarası İstanbul Bienaline Katılan Sanatçılar  

Bienale katılan Türk sanatçıların çalışmaları Ayasofya Hamamı’nda, 

yabancı sanatçıların çalışmaları ise Aya İrini’de sergilenmiştir. Sanatçıları bu şekilde 

ikiye ayırmadaki amaç, Türk sanatçıların Osmanlı mimari yapısını, yabancıların ise 

Bizans mimarisini yorumlamalarıdır. Bienale katılan sanatçılar şu şekilde 

sıralanmıştır: 

‘‘Oscar Kokoschka - Avusturya David Bolduc - Kanada, Sheila Butler - 

Kanada, Oliver Girling – Kanada, Betty Goodwin – Kanada, Lynn Hughes – Kanada, 

Shelagh Keeley – Kanada, Ed Radford – Kanada, Chris Reed – Kanada, John Scott – 

Kanada, Robert Youds – Kanada, Jean Michel Alberola – Fransa, Richard Baquie – 

Fransa, Jean-Pierre Bertrand – Fransa, Philippe Cazal – Fransa, Philippe Cognee – 
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Fransa, Robert Combas – Fransa, Eric Dalbis – Fransa, Philippe Favier – Fransa, 

Bernard Frize – Fransa, Fabrice Hybert – Fransa, Denis Laget – Fransa, Ange Leccia 

– Fransa, Robert Malaval – Fransa, François Morellet – Fransa, Patrick Tosani – 

Fransa, Jean-Luc Vilmouth – Fransa, Arnulf Rainer – Germany, Markus Lupertz – 

Germany, Michelangelo Pistoletto – İtalya, Gilberto Zorio – İtalya, Tadeusz Dominik 

– Polonya, Marek Jaromski – Polonya, Monika Malkowska – Polonya, Slamowir 

Ratajski – Polonya, Erna Rosenstein – Polonya, Jacek Sempolinski – Polonya, Jacek 

Sienicki – Polonya, Jerzy Stajuda – Polonya, Jonasz Stern – Polonya, Jerzy Szot – 

Polonya, Jan Tarasin – Polonya, Marek Wyrzykowski – Polonya, Andrej 

Zwierzchowski – Polonya, Erol Akyavaş – Türkiye, Bedri Baykam – Türkiye, 

Handan Börüteçene – Türkiye, Saim Bugay – Türkiye, Burhan Doğançay – Türkiye, 

Gürdal Duyar – Türkiye, Candeğer Furtun – Türkiye, Atilla Galatalı – Türkiye, Ali 

Teoman Germaner (Aloş) – Türkiye, Mehmet Güleryüz – Türkiye, Mehmet Gün – 

Türkiye, Güngör Güner - Türkiye, Meriç Hızal – Türkiye, Ergin İnan, - Türkiye, 

Melike Abasıyanık Kurtiç – Türkiye, Füsun Onur – Türkiye, Sarkis – Türkiye, Alev 

Ebuzziya Siesbye – Türkiye, Seyhun Topuz – Türkiye, Ömer Uluç – Türkiye, Şenol 

Yorozlu – Türkiye, Djuro Seder – Yugoslavya, Aneta Svetieva – Yugoslavya’’ 

(http://www.iksv.org/bienal/arsiv.asp?biennial=1) 

 

              

Şekil–1: Michelangelo Pistoletto - Aya İrini  Şekil–2: Françoise Morellet - Aya İrini 
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Şekil–3: Gilberto Zorio - Aya İrini                              Şekil–4: Arnulf Rainer ‘‘Yüzler İsa  

 

Şekil–5: Yüzler’’Michelangelo Pistoletto - Aya İrini 

 

1. İstanbul Bienali’ne katılan Türk sanatçılardan, kavramsal sanat üreten 

sanatçılar ile disiplinler arası sanat türleri üreten sanatçılar azınlıktadır. Kavramsal 

sanatçılardan Sarkis, Ayasofya Hamamı’nda yerleştirmeleri ile katılmıştır. 
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Şekil–6: Sarkis - Mimar Sinan Hamamı 

 

Bedri Baykam, hazır ojeler kullandığı çalışmasında, hamamdaki referandum 

kutusu ile dolaylı olarak siyasi gönderme yapmıştır. Baykam’ın Bienal’de 

dışavurumcu anlayışta yapmış olduğu resimleri de yer almıştır. 

 

 

Şekil–7: Bedri Baykam - Mimar Sinan Hamamı 

 

Mehmet Gün ise, Bienal’e Ayasofya Hamamı' ının ılıklık ve sıcaklık 

bölümündeki, resimle mekân değerlendirmesinin bütünleştiği bir çalışmayı 

sergilemiştir (Berkman, 1987).  

 



 

 

26

 

Şekil–8: Mehmet Gün - Mimar Sinan Hamamı 

 

Mehmet Güleryüz ise mekânla işkili olarak ‘su perisi’ isimli tuval üzerine 

çalıştığı dört figüratif resmi ile katılmıştır. 

Şenol Yorozlu ise Bienal’e resimleri ile katılmıştır. Yorozlu’nun hamamda 

gerçekleştirdiği çalışması, üçgen şekilli tuvallerden oluşmuştur. Şenol Yorozlu, 

Ayasofya Hamamı'ndaki sergide yer alacak yapıtı üzerine görüşlerini, şöyle 

açıklamıştı: 

"Yeni yapıtlarım arasında göze batan form üçgen tuvaller 

olacak. Ansiklopedilerdeki araştırmalarıma göre, üçgenin dik 

olanı ilkel uygarlıklarda, okyanus toplumlarında erkeğin cinsel 

organını, bunun tersi olanı da kadının vajinasını simgeler. 

Ayasofya Hamamı'nın mimari özelliğinde böyle bir form 

yakaladım. Halvet Odası'nda üçgenimsi dekoratif bir form var, 

mimari özelliği içinde bu form yineleniyor. İstanbul Kültür ve 

Sanat Vakfı izin vermeyince, duvarları boyamaktan vazgeçtim. 

Üçgen tuvaller içinde yer alacak figürlerin toplumsal ve çarpıcı 

işler olacağını sanıyorum. Çarpıcılık etkisi, açık-koyu dengeleri 

belli bir kompozisyon içinde verilecek".(Berkman,1987) 
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Şekil–9: Şenol Yorozlu - Mimar Sinan Hamamı 

 

Ömer Uluç, Bienal’e resimleri ile katılmıştır. Uluç, Ayasofya Hamamı'ndaki 

çalışması için uygulanan yöntemin, bütünüyle çağdaş bir tavrın ürünü olduğunu 

söyleyerek, sanatçılara tanınan büyük özgürlükten hoşnutlukla söz etmektedir 

(Berkman,1987). 

 

 

Şekil–10: Ömer Uluç - Mimar Sinan Hamamı 

 

1. Uluslararası İstanbul Çağdaş Sanat Sergileri'nde, Ayasofya Hamamı'nda 

oluşturulan ana serginin yanı sıra, 'Ulusal Sergiler’ adı altında etkinlikler de 

düzenlenmiştir. Ulusal sergilerde, özgün baskı, seramik, heykel, resim sanatçılarına yer 

verilmiştir.  
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5.2.  2. Uluslararası İstanbul Bienali (25 Eylül - 31 Ekim 1989) 

25 Eylül - 31 Ekim 1989 tarihleri arasında yapılan serginin adı değişmiş ve 

‘‘Uluslarası Çağdaş Sanat Sergileri’’ değil ‘‘II. Uluslararası İstanbul Bienali’’ 

olmuştur. 2. Bienal’de ilk sistem tekrar edilmiştir. Başkanlığını Aydın Gün yaptığı 

bienalin danışma kurulunda Prof. Doğan Kuban, Beral Madra, Prof. Belkıs Mutlu, 

Dr. Bülent Özer ve Sezer Tansuğ bulunmaktadır ( Madra,2003: 33). 

Bienal mekânları olarak Aya İrini, Ayasofya Müzesi, Sultanahmet 

çevresindeki açık hava mekânları, Süleymaniye Kültür Merkezi, Askeri Müze, 

Mimar Sinan Üniversitesi Resim Heykel Müzesi, Dolmabahçe Sarayı Harekât 

Köşkü, Yıldız Sarayı Sanat Galerisi, Yıldız Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi, 

Basın Müzesi kullanılmıştır (Madra,2003: 33). 

II. Uluslararası İstanbul Bienali’nde tarihsel mekânlar, çağdaş sanat yorumu 

içinde tarihsel varlığın vurgulanması amacı taşımaktadır. Bunun yanında güncel 

konulara da değinmektedir (Madra, 2003,39–40).  

1987’de “Geleneksel Yapılarda Çağdaş Sanat Sergileri’nde” yabancı 

sanatçılar için bir Bizans Kilisesi olan Aya İrini’de, Türkiye’den sanatçılar için ise 

Osmanlı mimarisi olan Ayasofya Hamamı’nda sanatçıların eserlerini, mekânların 

tarihsel yapısına uygun olarak sergilemeleri istenmiştir. Ancak 2. Uluslararası 

İstanbul Bienal’inde bu durumun tam tersi uygulanmıştır. Aya İrini Kilisesi’nde Türk 

sanatçılar, Ayasofya Hamamı’nda yabancı sanatçılar eserlerini sergilemişlerdir 

(Yardımcı, 2005: 48). 

Bu bağlamda, Aya İrini Kilisesi’nde Anne ve Patrick Poirier, Alaeddin 

Aksoy, Serhat Kiraz, Mehmet Aksoy, Erol Akyavaş, Neşe Erdok ve Ömer Uluç’un 

çalışmaları, Süleymaniye Kültür Merkezi’nde (Süleymaniye İmareti) ise, Beral 

Madra’nın “gezgin yaratıcılar” olarak nitelendirdiği Daniel Buren, Jannis Kounnellis, 

Richard Long ve Sol Lewitt’in mekâna özgü düzenlemeleri sergilenmiştir. 

Sultanahmet çevresindeki tarihi açık hava mekânlarında “Geleneksel Çevrede 

Çağdaş Sanat” adlı düzenleme uygulanmış; Erdağ Aksel’in, Azade Köker’in ve Ayşe 

Erkmen’in Aya İrini Kilisesi’ndeki, Mustafa Altıntaş’ın, Gülsün Karamustafa’nın, 
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Sarkis’in ve Alison Wildling’in Ayasofya’daki yerleştirmeleri, Metin Deniz’in 

Sultanahmet Meydanı’na yerleştirdiği, George Segal’i anımsatan heykelleri, Erol 

Eti’nin Sarayburnu’ndaki yerleştirmesi ve Behçet Sefa’nın mekân düzenlemesi ile 

Mehmet Güleryüz’ün Yerebatan Sarnıcı’nda gerçekleştirdiği performansı, 

“Geleneksel Çevrede Çağdaş Sanat” adlı düzenlemede yer almıştır 

(http://www.sanalmuze.org/paneller/.). 

Bienal’in kavramsal çerçevesi “Geleneksel Yapılarda ve Çerçevede Çağdaş 

Sanat” olarak belirlenmiştir. Çağdaş sanat yorumlarının tarihsel mekânlarla 

bütünleşme sorunu dünyada giderek yaygınlaşmaktadır. Evrensel tarihin estetik ve 

sanatsal duyarlılık kökenlerinde beslenmesi zorunluluğu, uygulamayı yönlendiren 

sebeplerden birisidir. Kavramsal nitelikli obje düzenlerini tarihsel form ve içerik ile 

özgün birer bireysel biçim olgusuna dönüştürme artık dünyanın her yerinde çok 

yaygınlaşmıştır (http://www.sanalmuze.org/paneller/). 

5.3.  2. Uluslararası İstanbul Bienali’ne Katılan Sanatçılar 

Bu Bienal’de de yabancı sanatçılar Ayasofya Hamamı’nda eserlerini 

sergilemişlerdir. Bienale katılan sanatçılar şu şekilde sıralanmıştır: 

‘‘Attersee – Avusturya, Peter Kogler – Avusturya, Martin Walde – 

Avusturya, Maurizio Bonato – Avusturya, Josef Adam Moser – Avusturya, Hubert 

Scmalix – Avusturya, Norbert Pümpel – Avusturya, Ewald Spiss – Avusturya, 

Werner Boesch – Avusturya, Wolf Peter Miksch – Avusturya, Daniel Buren – 

Fransa, Anne & Patrick Poirier – Fransa, Zurab Tzereteli – Gürcistan, Ina Barfuss – 

Almanya, Peter Chevalier – Almanya, Ulrich Gorlich – Almanya, Raimund Kummer 

– Almanya, Rainer Mang – Almanya, Olaf Metzel – Almanya, Hermann Pitz – 

Almanya, Berthold Schepers – Almanya, Thomas Wachweger – Almanya, Dimitri 

Alithinos – Yunanistan, Danil – Yunanistan, Jannis Kounellis – Yunanistan, Niki 

Liodaki – Yunanistan, Marios Spiliopoulos – Yunanistan, Rudy Pijpers – Hollanda, 

Alberto Abate – İtalya, Luca Alinari – İtalya, Aulo – İtalya, Luciano Bartolini – 

İtalya, Carlo Bertocci – İtalya, Lorenzo Bonechi – İtalya, Luigi Campanelli – İtalya, 

Bruno Ceccobelli – İtalya, Gianni Dessi – İtalya, Stefano Di Stasio – İtalya, Mario 
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Fallani – İtalya, Lino Frongia – İtalya, Giuseppe Gallo – İtalya, Paola Gandolfi – 

İtalya, Sebastiano Guerrera – İtalya, Paolo Iacchetti – İtalya, Massimo Livdiotti – 

İtalya, Nicola Maria Martino – İtalya, Tommaso Massimi – İtalya, Sabina Mirri – 

İtalya, Elisa Montessori – İtalya, Gianfranco Notargiacomo – İtalya, Nunzio – İtalya, 

Luca Maria Patella – İtalya, Maurizio Pelegrin – İtalya, Piero Pizzi Cannella – İtalya, 

Giuseppe Salvatori – İtalya, Marco Tirelli – İtalya, Alessandro Twombly – İtalya, 

Walter Gatti – İtalya, Marco Del Re – İtalya, Alfonso Albacete – İspanya, Carlos 

Alcolea – İspanya, Gustavo Adolfo Almarcha – İspanya, Alfredo Alvarez Plagaro – 

İspanya, Santiago Arranz – İspanya, Dis Berlin – İspanya, Jose Manuel Broto – 

İspanya, Patricio Cabrera – İspanya, Miguel Angel Campano – İspanya, Victoria 

Civera – İspanya, Cesar Fernandez Arias – İspanya, Xavier Franquesa Llopart – 

İspanya, Jose Freixanes – İspanya, Patricia Gadea – İspanya, Miguel Galanda – 

İspanya, Ferran Garcia Sevilla – İspanya, Alejandro Gornemann – İspanya, Alfonso 

Gortazar – İspanya, Xavier Grau – İspanya, Menchu Lamas – İspanya, Anton 

Lamazares – İspanya, Jesus Mari Lazkano Perez – İspanya, Jose Maldonado – 

İspanya, Din Matamoro – İspanya, Victor Mira – İspanya, Felicidad Moreno – 

İspanya, Guillermo Paneque – İspanya, Anton Patino – İspanya, Jose Maria Sicilla – 

İspanya, Juan Ugalde – İspanya, Dario Urzay – İspanya, Juan Usle – İspanya, 

Lourdes Vincente – İspanya, Erdağ Aksel – Türkiye, Erol Akyavaş – Türkiye, 

Mustafa Altıntaş – Türkiye, Metin Deniz – Türkiye, Neşe Erdok – Türkiye, Ayşe 

Erkmen – Türkiye, Prof. Dr. Erol Eti – Türkiye, Mehmet Güleryüz – Türkiye, 

Mehmet Gün – Türkiye, Gülsün Karamustafa – Türkiye, Serhat Kiraz – Türkiye, 

Azade Köker – Türkiye, Sarkis – Türkiye, Ömer Uluç – Türkiye, Richard Long – 

İngiltere, Alison Wilding – İngiltere, Sol Lewitt – ABD, Evgeniya Demnievska – 

Yugoslavya, Jasna Tomic – Yugoslavya’’ 

(http://www.iksv.org/bienal/arsiv.asp?biennial=1). 
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 Şekil-11: Komet ‘‘N orada’’                                Şekil-12: Olaf Metzel ‘‘Sezonun Açılışı’’ 

 

Şekil–13: Rainer Mang  ‘‘Krizlerin Balesi’’ 

2. Uluslar arası İstanbul Bienal’inde “Geleneksel Yapılarda Çağdaş Sanat” 

ve “Geleneksel Çevrede Çağdaş Sanat” başlığında iki konu ele alınmıştır. Aya İrini 

Müzesi’nin mekân ruhu ile birleşen Türk sanatçılar, heykel, obje enstalâsyonu ve 

tuval,  gibi farklı çalışmalarla katılmışlardır.  

2. İstanbul Bienali’ne gelindiğinde kavramsal sanat çalışmaları üreten sanatçı 

sayısının arttığı görülmüştür. Aya İrini'de, Ayasofya Kilisesi'nin Hazine Binası’nda 

çalışmalarını sergileyen yerleştirme, kavramsal ve çevresel sanat türünde ortaya 

koydukları çalışmaları nedeniyle, daha önceki bienallerde yer alan sanatçılardan daha 

farklı bir sanatçı kimliği kendini göstermiştir. 

Sanatçı Serhat Kiraz, Aya İrini Müzesi’nin avlusunda geometrik bir düzen 

etrafında dört dini kitabın anlatıldığı bir yerleştirme yapmıştır.  
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Şekil–14: Serhat Kiraz Dinlerin Tanrısı - Tanrının Dinleri 

 

Aya İrini Müzesi’nde yer alan sanatçılardan Neşe Erdok ise Bienal’e 

resimleri ile katılmıştır.  

Bienal’e Aya İrini Müzesi’nde katılan diğer sanatçılardan Ömer Uluç, 

desenleri ve kolâjları Aya İrini’de sergilemişti. 

Heykelci Mehmet Aksoy ise heykelleri ile katılmıştır. 

İslam dünyasının mistik tasarımlarını, resim sanatının çağdaş boyutları 

içinde bireysel bir mantıkla sorgulayan Akyavaş, Bizans anıt mekânının 

gereksinmelerine uygun olan çalışmasını doğu yan nef sütunlarının arasına 

yerleştirmiştir ( Tansuğ, 1989,66–68).  
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Şekil–15: Erol Akyavaş Aya İrini için Vitray Çalışması 

 

Tarihi çevreyi vurgulamak amacıyla “Geleneksel Çevrede Çağdaş Sanat” 

teması çerçevesinde oluşturulan sergide yer alan sanatçılar, açık alanda da çeşitli 

düzenlemeler yapmışlardır. Sanatçılardan bazıları, çevre kirliliğini protesto için 

yerleştirmeler yapmışlar, sanatçılardan bazıları ise, kullandıkları objenin boyutlarında 

yaptıkları değişiklikle, mimari çevreye veya kent mekânına katılmaya çalışmışlardır. 

Bazı sanatçılar da tarihsel bir olayı yeniden çağdaş sanat kapsamında 

yorumlamışlardır (Bek, 2000). 

Erdağ Aksel'in çevre için oluşturduğu yapıtı, ‘‘İrene İçin Ölçüler’’ 

ismindedir.  

Metin Deniz, Sultanahmet'teki Alman Çeşmesi ile Dikilitaş arasına, insan 

figürlerinden meydana getirdiği “Adsız” isimli düzenlemesi ile katılmıştır. 

Mehmet Güleryüz, Yerebatan Sarnıcı’ndaki “Rastlantısal Buluntu” isimli 

çalışması ile Bienal’e katılmıştır.  

 

Şekil-16: Mehmet Güleryüz ‘‘Rastlantısal Buluntu’’ 

 

Ayşe Erkmen’in, Aya İrini’nin avlusundaki yerleştirmesi, “Geçmişe Tören” 

ismini taşımaktadır.  
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Erol Eti, Sarayburnu ile Cankurtaran'da ‘‘Yunusların Kaçışındaki 

Çaresizlik’’ isimli bir açık hava düzenlemesi gerçekleştirmiştir. 

Behçet Safa da çevre kirliliğini konu alan çalışmaları ile Bienale katılmıştır. 

Gülsüm Karamustafa da çevre düzenlemesi ile Bienal’e katılan bir diğer 

sanatçıdır.  

 

Şekil-17: Gülsün Karamustafa ‘‘Çifte Hakikat’’  

Çalışmalarında teknolojik gelişmelerden yaralanan sanatçı Mustafa Altıntaş, 

sanayi ürünleri kadar, sanayi artıklarını da sanatsal anlatımda kullanmaktadır.  

Sarkis, Ayasofya'nın Hazine Binası Kubbesi’ne astığı figürlerle Bienal’e 

katılmıştır. 

 

Şekil–18: Sarkis  ‘‘Avize’’ 
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2. Uluslararası İstanbul Bienali'nde de çeşitli sergi etkinlikleri Bienal 

kapsamına açılmıştır. “80’li Yıllarda Türk Resmi” sergisinde, dışavurumculuğun 

ağırlıkta olduğu, farklı sanat anlayıştaki çalışmalar yer almıştır. Sergiye katılanlar, Fuat 

Acaroğlu, Halil Akdeniz, Mevlüt Akyıldız, Bilge Alkor, Hale Arpacıoğlu, Bedri 

Baykam, Adem Genç, Asım İşler, Özer Kabaş, Komet, İbrahim Örs, Nedret Sekban, 

Yavuz Tanyeli, Esat Tekand, Şenol Yorozlu’dur.  

 

 

          Şekil-19: Halil akdeniz ‘‘Ayrıntı’’ 

 

Bienal’de yapılan bir diğer sergi, 'Genç Kuşak Sergisi' dir. Bu sergiye, resim 

ve heykel dallarında on iki sanatçı katılmıştır. Bunlar: Selim Altan, Arzu Başaran, 

Haluk Gedik, Selma Gürbüz, Bahar Kocaman, Murat Morova, Argun Okumuşoğlu, 

Şeyma Reisoğlu, Gonca Sezer, Murat Sinkil, Mithat Şen, Emre Zeytinoğlu'dur. 
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         Şekil-20: Selma Gürbüz ‘‘Üçlü’’ 

 

5.4.  3. Uluslararasi İstanbul Bienali (16 Ekim – 30 Kasım 1992) 

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen Bienal, 1991 yılında 

yapılamayarak 1992'ye ertelenmiştir. Bienalin ertelenme nedeni Aydın Gün’ün 

açıklamalarına göre, geleneksel yapılardaki sunumun sanatçıları sınırlandırdığını fark 

etmeleri, mekân sorununu çözümlemeye çalışmaları ve Körfez Savaşı nedenidir 

(http://www.sanalmuze.org/paneller/). 

15 ülkeden 75 sanatçı 100'ün üzerinde eserle katılmıştır. Bienalin teması 

"Kültürel Farklılık". Kültürel farklılıklar yalnızca coğrafi, etnik ya da cinsel 

farklılıklarla bağımlı değildir. Sanat yapıtında da farklılıklar olabilmektedir. Bu 

farklılıkların hepsi Bienal’in konusunu kapsamaktadır (Günyüz,1992). 

Bu Bienal’in amacı; ülkemizdeki çağdaş sanatı ve Türk izleyicisini 

uluslararası sanat ortamına tanıtmak, uluslararası sanat ortamının en seçkin 

sanatçılarını, sanat akımlarını, güncel sanat eserlerini sanat izleyicisine sunmak, 

Çağdaş Sanat Müzesi'ne yeni kavuşmuş olan ülkemizde, bir kitle eğitimi ve sanat 

birikimi işlevini oluşturmaktır (http://www.sanalmuze.org/paneller/). 

Doğu ili Batı arasında bir köprü vazifesine sahip İstanbul, çok kültürlülüğün 

önemli görüldüğü günümüzde, tarihi, kültürleri ve konumu dünya kültürünün 

başkenti yapma vasfındadır. Ancak bu uluslararası kültürel süreçleri eşzamanlı 

yaşayarak ve farklılıkları kaynaştırarak mümkündür. 3. Uluslararası İstanbul Bienali 



 

 

37

bu kaynaştırmada önemli bir yere sahiptir. Kültürlerarası diyaloğa ve sanatta yeni 

yönelimlere ortam hazırlamıştır (http://www.sanalmuze.org/paneller/). 

İstanbul'da yapılmış olan önceki iki Bienal’de uluslararası sergiler değişik 

tarihsel mekânlarda sunulmuştu. 3. Uluslararası İstanbul Bienal’inde ise ilk defa 

eserler tek çatı altında, önceden bir tekstil fabrikası olarak kullanılan ve 800 

metrekarelik bir alanı kapsayan 19. yüzyıl tarihi yapısı Feshane’de toplanmıştır.  

Feshane, Büyükşehir Belediyesi Nejat Eczacıbaşı Sanat Müzesi'ne dönüştürülmüştür. 

Bu Bienal ile birlikte İstanbul'un çağdaş sanat hayatına ilk defa bir çağdaş sanat 

müzesi kazandırılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Nejat Eczacıbaşı Sanat 

Müzesi bir tarihi yapı, kültürel ve sanatsal bir işlev üstlenerek tekrar hayat bulmuş, 

yerli ve yabancı pek çok sanatçının eserleri ile kültür ve sanat yaşamımıza katkısı 

çok büyük olmuştur (Günyüz,1992).  

Kimlik ve kültür farklılıkları artık tek çatı altında toplanmış ve sergi bir 

bütün olarak algılanmaktadır. Büyük sanatsal faaliyetler bugüne dek "sınırsal" 

sayılan ve bundan dolayı uluslararası kültür ve sanat politikaları dışında tutulan 

kültürlerden gelmekteydi. Bugün sanatsal faaliyetlerin önemli bir amacı da, çeşitliliği 

çoğaltmak ve deneyimler ile söylemleri destekleyerek bir arada yaşatmaktır 

(http://www.sanalmuze.org/paneller/). 

3. Uluslararası İstanbul Bienali’ne katılanların çoğu genç sanatçılardan 

oluşmaktadır. Bienal’e katılan sanatçıların genç olmaları, gelecek vaat etmeleri, 

kültürel farklılığı irdelemelerinin yanı sıra, günümüzün gereksinimlerini de ele 

almışlardır. Bienal’de resim, heykel, enstalasyon ve video sanatı gibi çeşitli eserler 

sergilenmiştir (Günyüz,1992).  

3. Uluslararası İstanbul Bienali’nin kavramsal çerçevesi ‘‘Kültürel 

Farklılıkların Yeniden Üretimi’’ olarak belirlenmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi 

Türkiye’de de kültürel farklılıklar, sanatçıların ve sergi koordinatörlerinin ilgi 

alanlarında olduğu bir konudur. Küreselleşme çerçevesinde değerlendirilen, ‘yerel’ve 

'evrensel' alanda irdelenen kültürel farklılıklar, 3. Bienal’in kavramsal çerçevesini 
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oluşturmuştur. Küratör Vasıf Kortun, Bienal’in kavramsal çerçevesini, şu şekilde 

açıklamaktadır: 

“İstanbul tarih boyu farklı kültür yapılanmalarına ev sahipliği 

etmiştir. Boğaziçi tüm bu tarihleri içen ve içeren, yok eden ve 

saklayan derin bir tünel. Doğu ile batıyı ayırırken, kuzey ile 

güneyi kesiyor. Boğaz, bir ara ve eşik olarak İstanbul’un 

metaforu. Bu kent kütürel farklılığın üretiminin, belki de her 

kentten önce gelen ev sahibi. Kültürel farklılık, coğrafi, dini, 

etnik, sınıfsal, dilsel ve cinsel kökenler, cinsel seçim, tarih 

algılayışı, mekan bağı gibi kriterlerle tartışılabileceği kadar, belli 

bir sanat içinde de üretilendir. Kültürel farklılaşmanın iyiden 

iyiye ortaya çıkarılması bu serginin tek ilgi alanı değil. Aynı 

dünyadayız ve onunla yaşama biçimlerimiz farklı. Bu anlamda, 

kültürel farklılık hemen anlaşılmayan ya da dile dökülemeyen 

bir ekstra, bilmeden beliren bir aykırılık, bir uygunsuzluk 

olarak da düşünülelebilir.” (Bek, 2000). 

5.4.1.     3. Uluslararası İstanbul Bienali’ne Katılan Sanatçılar 

Bienal’e katılan sanatçıların çoğunluğunu genç sanatçılar oluşturmaktadır. 

Kavramsal çerçeve etrafında çalışmalarını sergileyen sanatçılar şu şekilde 

sıralanmışlardır: 

‘‘Matta Wagnest – Avusturya, Richard Höck – Avusturya, Manfred Erjautz 

– Avusturya, Heimo Zobernig – Avusturya, Jan Fabre – Belçika, Lyuben Kostov – 

Bulgaristan, Nedko Solakov – Bulgaristan, Georgi Rouzhev – Bulgaristan, Eleanor 

Bond – Kanada, Colin Campbell – Kanada, Shawna Dempsey – Kanada, Jana 

Sterbak – Kanada, Joanne Tod – Kanada, Jin-me Yoon – Kanada, Catherine Coolins 

– Kanada, Christian Boltanski – Fransa, Jean Michel Othoniel – Fransa, Absalon – 

Fransa, Seymour Likely – Hollanda, Willem Sanders – Hollanda, Sonja Oudendijk – 

Hollanda, Joseph Semah – Hollanda, Daniel Sack – İsrail, Neta Ziv – İsrail, Zvika 

Kantor – İsrail, Atsmon Ganor – İsrail, Pinhas Cohen-Gan – İsrail, Alberto Garutti – 
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İtalya, Franco Guerzoni – İtalya, Nunzio – İtalya, Domenico Bianchi – İtalya, 

Stefano Arienti – İtalya, Sergio Fermariello – İtalya, Mikolaj Smoczynski – Polonya, 

Zuzanna Baranowska – Polonya, Mariusz Kruk – Polonya, SubREAL – Romanya, 

Jurii Albert – Rusya, "BOLI" – Rusya, Andrei Filippov – Rusya, Dimitri Dutoff – 

Rusya, Vladimir Kuprianov – Rusya, Jurii Leiderman – Rusya, "Revolutionary 

Carrier" – Rusya, Georgi Ostritzov – Rusya, Sergei Shutov & Juri Avvakumov – 

Rusya, Konstantin Zvezdochetov – Rusya, Igor Kaminnik & Vadim Fishkin & Andei 

Shiolokov – Rusya, Dario Alvarez Basso – İspanya, Darya von Berner – İspanya, 

Juan Usle – İspanya, Sergi Aguilar – İspanya, Txomin Badiola – İspanya, Francisco 

L.Quintanilla – İspanya, Selim Birsel – Türkiye, Gülsün Karamustafa – Türkiye, 

Hale Tenger – Türkiye, Hakan Onur – Türkiye, Canan Tolon – Türkiye, Hannah 

Collins – İngiltere, Damien Hirst – İngiltere, David Avalos & Deborah Small – 

ABD, Richard Lou & Robert Sanchez – ABD, Hulleah Tsinhajinnie – ABD, Amelia 

Mesa-Bains – ABD’’ 

 (http://www.iksv.org/bienal/arsiv.asp?biennial=1) 

              

  Şekil–21: Absalon “Hücre no 5”                          Şekil–22: Christian Boltanski “Gölgeler” 
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Şekil-23: Damien Hirst                                     Şekil-24: Jan Fabre ‘‘Küvet’’ 

               

Şekil-25: Jana Sterbak “Ceket”               Şekil-26: Nedko Solakov “Yeni Nuh’un Gemisi” 

 

3. İstanbul Bienali’nde ise, sanatçı sayısının az olmasının yanında, katılan 

Türk sanatçıların disiplinler arası sanat anlayışını benimsemeyen sanatçılar arasından 

belirlenmiş olması dikkat çekicidir. Hakan Onur, Gülsüm Karamustafa, Canan Tolon, 

Selim Birsel ve Hale Tenger gibi sanatçılar, sanat hayatları boyunca, yerleştirme 

tekniğini yoğun olarak kullanan, kavramsal çalışmalar yapan, hazır nesne kullanarak, 

sanat - yaşam ilişkisini  sorgulayan sanatçılardır. 

Sanatçılardan Hale Tenger, pirinç heykelciklerden, bereket tanrılarından 

meydana getirdiği, küçük altın figürlerden devasa bir Türkiye bayrağı yapmıştır.  
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Şekil-28: Hale Tenger “Türk Bayrağı”                           Şekil-29: Hale Tenger “Türk Bayrağı” 

Selim Birsel, savaş olgusu üstüne kurduğu çalışmasını, teneke borular 

sokulmuş, dev boyutlu beyaz bir küpten oluşturmuştur. 

 

 

       Şekil-30: Selim Birsel ‘‘Yıkmak’’ 

 

Sanatçı Gülsüm Karamustafa, “Mistik Nakliye” isimli çalışması ile “Göç” 

olgusuna gönderme yapmıştır. Gülsüm Karamustafa’nın market sepetlerine renk renk 

yorganları yerleştirerek kültürün göçebelikteki devinimini güçlü bir şeklide yansıttığı 

görülmektedir (Madra, 2003, 77) 
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Şekil-31: Gülsüm Karamustafa ‘‘Mistik Nakliye’’ 

 

Canan Tolon, ekolojik yorumu, doğal malzeme ve tual birleşiminden deneysel 

bir işe dönüştürmektedir.  

 

       Şekil–31: Canan Tolon ‘‘ Manzara’’ 

 

5.5. 4. Uluslararası İstanbul Bienali (11 Kasım - 10 Aralık 1995) 

Kaynak sıkıntıları nedeni ile bir yıl gecikme ile düzenlenen 4. Uluslararası 

İstanbul Bienali, 11 Kasım - 10 Aralık 1995 tarihleri arasında yabancı bir küratörün 

tek seçici olarak görev aldığı bir etkinlik olmuştur. Bienal'in Küratörlüğünü, 8. 

Sydney Bienali gibi başarılı uluslararası sergi organizasyonlarına imza atmış olan 

René Block üstlenmiştir. 47 ülkeden 119 sanatçı İstanbul Bienali’ne katılmıştır 

(Yardımcı, 2005,17).  
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4. Uluslararası İstanbul Bienali’nin  ana mekanı Salı pazarındaki Antrepo 

olmak üzere, yan mekanları Aya İrini Müzesi ve Yerebatan Sarnıcı’ dır. Bienal iki 

yılda bir yapılan ve çağdaş sanatı destekleyen bir oluşum olarak tanınmaktadır. 

Sanatsal bağlamda, bugün dünyada sanatın tarihi kapsamında, bilinen formların hem 

bir an unutulduğu, hem de hepsinin bir arada senteze gittiği yerler olarak da bienal ve 

mekanları dikkat çekebilir 

(http://www.ozkaneroglu.com/goster.asp?kat=yazilar&baslik=33). 

1995 yılında gerçekleşen 4. Uluslararası İstanbul Bienali ile İstanbul Kültür 

ve Sanat Vakfı, ulusal katılımı ön plana çıkaran bir sergileme sistemi yerine, 

eserlerin mekânla ilişkisini ve aralarındaki diyaloğu temel alan tek küratörlü bir 

sistem uygulamıştır. Bu şekilde Bienal, küratörün yaptığı seçimler ve bunları 

sergileme biçimiyle yapıtlar arasında kurduğu eleştirel diyaloğun doğal bir sonucu 

olarak kendi söylemini oluşturma olanağına kavuşmuştur. 4. İstanbul Bienali'nin 

küratörü René Block Bienal’e, Bienal'in kavramsal çerçevesini oluşturan 

"ORIENT/ATION, Paradoksal Bir Dünyada Sanatın Görünümü" temasını 

belirlemiştir. 4. Uluslararası İstanbul Bienali'nde belirlenen 'Orient/ation’ sözcüğü, 

“doğu, şark, doğuya yönelmek, yöneltmek” anlamına gelmektedir. Orient/ation (Yönelim 

- Yönelme) kavramı, izleyenin bulunduğu yere, diline ve kimliğine göre değişen çok 

değişik anlamlar göstermektedir (Bek, 2000).  

4. Uluslararası İstanbul Bienali, genç sanatçıların yanı sıra radikal yapıtları 

olan sanatçılara da yer vererek, Türk ve uluslararası sanat dünyasındaki en yeni 

eğilimleri yansıtmaktadır. Bienal; Doğu, Batı, Kuzey ve Güney diye adlandırılan 

yönlerden gelen ve bakış açıları merkez - çevre modelinin ve ulusallık söyleminin 

ötesine geçen sanatçılar arasında İstanbul’da gerçekleşen bir diyalog başlatmayı 

amaçlamıştır  ( http://www.iksv.org/bienal/arsiv.asp?biennial=1). 

René Block’un küratörlüğündeki 4. Uluslararası İstanbul Bienali’nin yan 

etkinliği ve Bienal bir başka dönüm noktası da, Uluslararası Kültür İşleri Enstitüsü 

(IFA) için hazırladığı ve İstanbul’daki gösterimden sonra yıllarca sürecek bir dünya 



 

 

44

turuna çıkacak olan “Çok Düğümlü Uzun Bir Hikâye” adlı retrospektif bir Fluxus 

Sergisi sunmasıdır. 

4. Bienal’de tekrar çok mekânlı sergilere geçilmiştir. Ana mekân olarak 4 

numaralı Antrepo binası seçilmiştir. Aya İrini Müzesi ve Yerebatan Sarnıcı da diğer 

sergi mekânları olarak kullanılmıştır. Bienal kapsamındaki özel "Fluxus" sergisi 

Atatürk Kültür Merkezi salonunda düzenlenmiştir ( Yardımcı,2005: 48- 49). 

5.5.1.  4.Uluslararası İstanbul Bienali’ne Katılan Sanatçılar 

Küratör Rene Block, Bienal’e  genç ve radikal çalışmalar sunan sanatçılar 

yanında, ‘‘ doğu’’ kökenli sanatçıları da Bienal’ e davet etmiştir. 

 Ken Unsworth – Avustralya, Mikala Dwyer – Avustralya, Rosemary Laing 

–Avustralya, Anne Schneider – Avusturya, Maria Lassnig – Avusturya, Romuald 

Hazoumé – Benin, Jusuf Hadzifejzovic - Bosna-Hersek, Sanjin Jukic - Bosna-

Hersek, Nusret Pasic - Bosna-Hersek, Fernanda Gomes – Brezilya, Luchezar 

Boyadjiev – Bulgaristan, Nedko Solakov – Bulgaristan, Pravdoliub Ivanov – 

Bulgaristan, Carlos Montes de Oca – Şili, Goran Petercol – Hırvatistan, Osvaldo 

Yero Montero – Küba, Alexis Leyva Machado (Kcho) – Küba, Per Kirkeby – 

Danimarka, Björn Norgaard – Danimarka, Kirsten Ortwed – Danimarka, Jyrki 

Siukonen – Finlandiya, Maaria Wirkkala – Finlandiya, Henrietta Lehtonen – 

Finlandiya, Ghada Amer – Fransa, Gilles Barbier – Fransa, Mohammed El Baz – 

Fransa, Osman Dinç – Fransa, Jean-Baptiste Bruant – Fransa, Sophie Calle – Fransa, 

Sarkis – Fransa, Pierrick Sorin – Fransa, Ben Vautier – Fransa, Reza Farkhondeh – 

Fransa, Raymond Hains – Fransa, Stéphane Magnin – Fransa, El Loko – Almanya, 

Olaf Metzel – Almanya, Milovan De Stil Markovic – Almanya, Hermann Pitz – 

Almanya, Sigmar Polke – Almanya, Yufen Qin – Almanya, Karin Sander – 

Almanya, Joseph Beuys – Almanya, Marcel Broodthaers – Almanya, Rosemarie 

Trockel – Almanya, İskender Yediler – Almanya, Adem Yılmaz – Almanya, Jinshi 

Zhu – Almanya, Maria Eichhorn – Almanya, Rolf Julius – Almanya, Igor 

Kopystiansky – Almanya, Svetlana Kopystiansky – Almanya, Rebecca Horn* - 

Almanya, Tiong Ang – Hollanda, Marina Abramovic – Hollanda, Tom Claassen – 
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Hollanda, Suchan Kinoshita – Hollanda, Job Koelewijn – Hollanda, Roy Villevoye – 

Hollanda, Balazs Beöthy – Macaristan, Finnbogi Pétursson – İzlanda, Zvi Goldstein 

– İsrail, Micha Ullman – İsrail, Jannis Kounellis – İtalya, Maurizio, Nannucci – 

İtalya, Noritoshi Hirakawa – Japonya, Shigeko Kubota – Japonya, Tatsuo Miyajima 

– Japonya, Duck-Hyun Cho – Kore, Nam June Paik – Kore, Snieguole 

Michelkeviciute – Litvanya, Zaneta Vangeli – Makedonya, Diego Medina – 

Meksika, Björn Sigurd Tufta – Norveç, Jaroslaw Kozlowski – Polonya, Anna Myca 

– Polonya, Euroartisti Bucharest – Romanya, Joze Barsi – Slovenya, William 

Kentridge - Güney Afrika, Carles Santos – İspanya, Ulf Rollof – İsveç, Markus 

Raetz – İsviçre, Montien Boonma – Tayland, Füsun Onur – Türkiye, Kemal Önsoy – 

Türkiye, Selim Birsel – Türkiye, Fatma Binnaz Akman – Türkiye, Hakan Akçura – 

Türkiye, Hüseyin B. Alptekin – Türkiye, ve Michael D. Morris – Türkiye, Hale 

Tenger – Türkiye, Handan Börüteçene – Türkiye, Arzu Çakır – Türkiye, Cengiz 

Çekil – Türkiye, Esra Ersen – Türkiye, Ayşe Erkmen – Türkiye, Aydan Murtezoğlu 

– Türkiye, Murat Işık – Türkiye, Gülsün Karamustafa – Türkiye, Mat Collishaw – 

İngiltere, Ceal Floyer – İngiltere, Joy Gregory – İngiltere, Zaha Hadid – İngiltere, 

Mona Hatoum – İngiltere, Richard Wentworth – İngiltere, Abigail Lane – İngiltere, 

Rachel Whiteread – İngiltere, Shirazeh Houshiary – İngiltere, Anish Kapoor – 

İngiltere, Barbara Bloom – ABD, Serge Spitzer – ABD, Lawrence Weiner – ABD, 

Bruce Nauman – ABD, Shirin Neshat – ABD, Tony Oursler – ABD, Fariba 

Hajamadi – ABD, Ilya Kabakov – ABD, Alfredo Jaar – ABD, Komar & Melamid – 

ABD (http://www.iksv.org/bienal/arsiv.asp?biennial=1). 

Enstalasyon kavramı altında değerlendirilen bienaldeki çoğu yapıt hem 

içeriksel, hem de biçimsel katmanları bir arada taşımaktadır. Biçimin ön planda 

olduğu yerde, düşünsel olanlar tartışılmaz bir şekilde kendisisni hisstetirmektedir. 

Biçimsel oluşumları sayesinde bienaldeki her sanat ürünü geçmişteki bir takım 

formlarla ve tanımlamalarla ilişki içerisndedir. Aya İrini Galeri Katı’nda yer alan 

Finnbogi Petursson ve Antrepodaki Gülsün Karamustafa’nın 1995 yılına ait 

düzenlemeleri, Hollanda’ya özgü sanatta içerik öğesi olarak kullanılan yel 

değirmenleri esprisini hatırlatmaktadır. Hem çağdaş düzenlemeler, hem de çağdaş 

düşünselleşmeler altında karşımıza çıkmaktadır 
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(http://www.ozkaneroglu.com/goster.asp?kat=yazilar&baslik=33). 

Fiziksel bir dinamizmin enstalasyon tavır altında değerlendirildiği bir başka 

çalışma da Aya İrini’deki Shigeko Kubota’nın “Nigara Çağlayanı” isimli 1979–81 

yılları arasında yapmış olduğu düzenlemesidir Özellikle isimsiz olarak geçen 

çalışmalarda, sanatsal anlamı tam olarak yakalamak, bir ipucu alınamadığından daha 

da güç olmaktadır. Antrepoda isimsiz çalışmasıyla dikkati çeken Anna Schneider 

1995 yılına ait düzenlemesinde, dizdiği değişik türdeki saksı bitkilerle imlemeye 

çalıştığı, ilginç ve anlaşılmaz bir düzeni ortaya koymakadır 

(http://www.ozkaneroglu.com/goster.asp?kat=yazilar&baslik=33) 

Bienalde çeşitli ışıksal düzenlemelerin, amaç doğrultusunda istediğini 

projeksiyon makinelerinin her türlüsü aracılığıyla, belirgin bazı formları da 

kullanarak, bir yerlere yansıtması kişinin hem göze, hem de kulağa yönelim 

göstermelerini sağlamakatdır. Bunu zaman zaman ritmik, zaman zaman ise ritmik 

olmayan müzik veya değişik, karışık konuşma sesleriyle yansıtmaya çalışmışlardır. 

Aya İrini’de Duck-Hyun Cho’nun, “Bir 20. Yüzyıl Anısı” isimli 1994 yılına ait 

düzenlemesi, yine Shigeko Kubota’nın “Nigera Çağlayanı” isimli çalışması, 

Yerebatan’daki Maaria Wirkkala’nın sandalye objesini duvara yansıtmakta 

kullandığı ışık, antrepodaki Nam June Paik’in birçok televizyonu kullanarak, gelip 

giden görüntülerle ortaya koydukları, yine antrepodaki Zaneta Vangeli’nin “Andrey 

Rubliev’e Saygı” isimli 1995 yılına ait çalışması, söz konusu yönde dikkat çekmiştir 

(http://www.ozkaneroglu.com/goster.asp?kat=yazilar&baslik=33). 

             

  Şekil–32: Alexisleyvamachado                                   Şekil–33: Anish Kapoor 
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Şekil–34: Ilya Kabakov ‘‘Olağanüstü Bir Olay’’           Şekil–35: Hermann Pitz ‘‘İsimsiz’’                        

             

Şekil–36: Ken Unsworth ‘‘Ev ve Ötesi’’                  Şekil–37: Micha Ullman ‘‘Kum Lambası’’ 

 

Şekil–38: Shirin Neshat ‘‘ Allah’ın Kadınları’’ 

4.Uluslararası İstanbul Bienali, Batı’da hâkim olan sanat anlayışlarının geniş 

bir biçimde yer aldığı bir Bienal etkinliği olmuştur. Block’ un seçtiği Türk sanatçılar 

20 yıllık süreç içerisinde etkinlik göstermiş üç farklı kuşağı bir araya getiren ve genç, 

tanınmamış sanatçılara da destek veren ‘‘kişisel’’ bir nitelik taşımaktadır. Bu 
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çerçevede Bienal’de yer alan sanatçılar, enstalasyon tekniğini kullanan ilk kuşak olan 

Sarkis, Füsün Onur, Cengiz Çekil’den bu eğilimi kişisel çabaları ile sürdüren orta 

kuşak sanatçıları Gülsüm Karamustafa, Ayşe Erkmen, Hüseyin Alptekin, Handan 

Börtücene, Selim Birsel, Aydan Murtezaoğlu, Hale Tenger, Esra Ersen, Fatma Binnaz 

Akman, Arzu Çakır, Hakan Akçura, Kemal Önsoy, Murat Işık, İskender Yediler, 

Adem Yılmaz’dır. Bu sanatçılar geleneksel sanat anlayışının dışına çıkmış, değişik 

arayışlar, kavramsal sanat üreten, hazır eşya tercih eden sanatçılardır. En çok dikkat 

çeken yerleştirme sanatının çok olmasıdır (Sönmez, 1995, 106). 

Ayşe Erkmen'in “Wertheim – ACUU” adli projesi, Tophane'deki 1. No'lu 

Antrepo’da sergilenmiştir. Ayse Erkmen, çalışmasında mekânın yapısından 

yararlanmıştır. 

 

 

Şekil-39: Ayşe Erkmen “Wertheim – ACUU” 

 

Hale Tenger, Edip Cansever’in Oteller Kenti’nden alıntı yaptığı “Dışarı 

çıkmadık çünkü hep dışardaydık, içeri girmedik çünkü hep içerdeydik.” sorunsalı 

çerçevesinde ‘içeri – dışarı’ paradoksunu ele almıştır. 
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Şekil-40: Hale Tenger “Dışarı çıkmadık çünkü hep dışardaydık, içeri girmedik çünkü hep 

içerdeydik.” 

 

Aydan Murtezaoğlu, Bienal’deki, “İsimsiz”  başlıklı şeffaf bir İstanbul Haritası 

yerleştirmesi ile İstanbul’u ‘geçiş yeri’, kültürel kimliklerin buluştuğu, bir yer olarak 

değerlendirmektedir. 

Fatma Binnaz Akman, Bienal’de ‘Para-doxa’ isimli bir yerleştirme ile 

katılmıştır. Sanatçı malzeme olarak para kullanmıştır. 

Füsun Onur’un Aya İrini’de yer alan “Orient’te Buluşalım” isimli eseri, bir 

leğen, dünyayı gösteren ve başörtüsü ile kaplanan bir küreden oluşmuştur.  

Hüseyin Alptekin’in, Amerikalı sanatçı Michael Morris ile birlikte oluşturduğu 

eseri, “Türk Türk” ismindedir. 

 

Şekil-41: Hüseyin Alptekin ‘‘Türk Türk’’ 



 

 

50

Murat Işık, Bienal’e “Buluşma Noktası” ve “İmkansız” isimli çalışmaları ile 

katılmıştır. Antrepodaki bir başka sanatçı Murat Işık ise tarihsel buluşmalara izleyiciyi 

tanık ettiği tuvalleriyle bienale katılmıştır. Murat Işık tuval resmiyle, enstalasyon 

olguya hizmet verilebileceğini de gösteren isimlerden biri olarak dikkatimizi çekmiştir 

(http://www.ozkaneroglu.com/goster.asp?kat=yazilar&baslik=33) 

Sarkis'in 4. Uluslararsı Bienal’deki eseri “Pilav ve Tartışma Yeri” ismini 

taşımaktadır. Sergi süresince kazanda sıcak pilav bulundurulmuş ve sergi ziyaretleri 

arasında diyalog kurmayı kolaylaştırmasından dolayı sosyal karakterli bir çalışma 

ortaya konmuştur (Sönmez, 1995, 108).  

 

Şekil-42: Sarkis ‘‘Pilav ve Tartışma Yeri’’ 

İskender Yediler’in Bienal’deki çalışması, “Hıristiyan Halk Sanatı”na 

dayanan iki ahşap heykelden ve seramik bir panodan oluşmuştur.   

 

Şekil-43: İskender Yediler 
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Handan Börtücene, Bienal’e Aya İrini’deki “Bellek Kasası” isimli 1995 

yılına ait düzenlemesi ile katılmıştır. Arzu Çakır, Bienal’e “Adım Adım” isimli 

çalışması ile katılmıştır. Malzeme olarak alçı, tahta ve çöp poşeti kullanmıştır. 

Hakan Akçura’nın, “Pencere” isimli çalışması 48 detaydan oluşmaktadır. Bu 

detay formaları, kendi içlerinde 48 eşit parçaya bölünen 48 pencere şeklinde 

serilerek, 48 ayrı tuval üzerinde akrilikle uygulanmıştır.  

 

      Şekil-44: Hakan Akçura ‘‘Pencere’’ 

 

Selim Birsel, “Kurşun Uykusu” isimli düzenlemesi ile Bienal’e katılmıştır. 

Savaş ve ölüm temalarını irdelemiştir  

 

 

Şekil-45: Selim Birsel ‘‘Kuşun Uykusu’’ 
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Cengiz Çekil, bienale “Fani Bir Anit No: 2” isimli çalışması ile katılmıştır.  

Osman Dinç, Bienal’e çelikten yaptiği ‘Damla’ve ‘Demir Çağ’ isimli 

çalışması ile katılmıştır. 

Kemal Önsoy, Bienal’e “DANLYNCH” başlıklı resimleriyle katılmıştır.  

Esra Ersen “Diyaloglar” isimli eserini Yerebatan Sarnıcı’nda sunmuştur. 

Bienale bir yerleştirme ile katılan Adem Yılmaz'ın çalışması ‘Ugrino’ ismini 

taşımaktadır.  

Görülmektedir ki bienalde çoğul hayli tavır vardır. Bir bienal oluşumundan 

da bunlar beklenmelidir. Çok fazla eğilim ve bu eğilimlerin çoğun enstalasyonda 

birleşmesi. Türk sanatçıların vurgulamaları, diğer meslektaşlarının yaptığı 

vurgulamalarla net ve olumlu biçimde örtüşmekte, pozitif tanımlara sürüklenmekte 

ve böylece Türk sanatçılarının ağırlığı da 4. Uluslararası İstanbul Bienali’nde kendini 

hissettirmektedir (http://www.ozkaneroglu.com/goster.asp?kat=yazilar&baslik=33) 

5.6.  5. Uluslararası İstanbul Bienali (5 Ekim - 9 Kasım 1997) 

5. Uluslararası İstanbul Bienali, Küratör Rosa Martinez tarafından önerilen 

“Yaşam, Güzellik, Çeviriler/Aktarımlar ve Diğer Güçlükler Üstüne” kavramsal 

çerçevesi altında 45 ülkeden 86 sanatçı, birçok küratör, eleştirmen ve diğer sanat 

profesyonellerinin katıldığı uluslararası kültürel bir birlikteliğin oluşmasını 

sağlamıştır (Höller,1997:46). 

5. İstanbul Bienali daha önceki Bienallere göre çok daha geniş alana 

yayılmıştır. Sanatın artık kapalı alanlarda sıkışıp kalmaması ve üretildiği şehrinde 

yaratım sürecine doğrudan katılması gerektiği düşünülmüştür. Bu şekilde İstanbul’un 

çok katmanlılık, heterojenlik yaratan yeni karşılaştırmalar için çeşitli olanaklar sunan 

ritmik yapısı vurgulanmak istenmiştir. Eserlerin bazıları daha önce de sergi 

mekânları olarak kullanılan tarihi mekânlardan; Yerebatan Sarnıcı, Aya İrini Müzesi, 

Darphane –i Amire, Kadın Eserleri Kütüphanesi, Sultan Ahmet, Taksim Meydanı, 

Haydarpaşa ve Sirkeci Garı, Karanfil Köy, reklâm amacıyla kullanılan bilbordlarda 



 

 

53

bu Bienalin mekânları olarak kullanılmıştır. Rosa Martinez, hava alanı ve gar gibi 

mekânların Bienal mekânı olarak kullanılmasını, buraların yalnızca birer bina değil, 

binlerce yolcu tarafından kat edilen, rastlantısal karşılaşmaların ve çok katmanlı 

alışverişlerin yer aldığı küçük virtüel kentler, şeklinde açıklamıştır. Kız Kulesi ve 

Kadın Eserleri Kütüphanesi gibi noktaların seçimine ise:  

‘‘Kadınların şiirsel imgelemdeki kapladıkları önemli yere 

verilmiş bir cevap olduğu kadar, kadının denetim altında 

tutulması ve boyun eğişe zorlanmasına karşı da bir tepkidir.’’  

şeklinde belirtmiştir (Yardımcı, 2005, 49–50). 

 Bu Bienalin gündeme getirdiği konulardan birisi de 'çeviri'. Martinez, 

çevirinin, yaratmanın her biçiminde üstü örtülü olarak varlığına işaret ederken 

yaratmayı bir "yer değiştirme edimi, bir alandan (yaşamdan, kültür, deneyim) ötekine 

doğru (görsel ya da şiirsel diller) bir hareket" olarak görüyor. Bienalin kavramsal 

çerçevesi içinde yer alan bir diğer alt başlık, diğer güçlükler: "Farklı alanlar (kültürel, 

cinsel, dilbilimsel…) arasında yolculuk etmek çeşitli risk ve güçlükler barındıran 

maceralı bir seyahattir. Bu güçlükleri inceleme ve onların üstesinden gelme süreci, 

tecrübe, yaşam ve güzellikle ilişkili konuların doğasında vardır." 

(http://www.sanalmuze.org/paneller/).  

Yirminci yüzyılda sanatın geldiği nokta kavramsal çerçevede ele 

alınmaktadır. Sanat ne dine, ne de devlet propagandalarına hizmet ediyor. Ama 

politik düşünceden de kendini tamamen soyutlayamıyor. Çünkü ideoloji ile en 

mahrem mekânlara bile giriyor. Suçu ve hazzı düzenleyen kriterler, yerel ve kamusal 

roller arasındaki ayrımlar, katliam, tecavüz, üretimin ve tüketimin üzerimizdeki gözü 

dönmüş etkisi, sanata yeni roller üstlendiriyor. Sanat güzellik yaratma arzusu ile 

sanat yapıtını dil ve gerçeklik arasında bir köprüye dönüştürüyor. Bu dönüşümden 

başka hedefler gözetmektedir. Algıları değiştirme ve yorumları harekete geçirmede 

katkıda bulunduğu ölçüde sanat, bireysel tavırları değiştirebilir, sosyal davranışları 

dönüştürebilir (Martinez, 1997,26). 
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Bienal kavramsal çerçevesi altında, ‘‘çağdaş estetiğin düşünce ve 

yaratımının bazı önemli tartışma noktalarını ortaya koyma ve bunları yeniden 

değerlendirme’’ amacını taşımaktadır. (Anonim,1997,22). 

5. Uluslararası İstanbul Bienali’nin de Türk kültür - sanat ortamına çok 

önemli katkıları olmuştur. Bu Bienal’e kadar bu kadar çok bilgisayar sanatı, video 

sanatı, evrensel sanat, vücut sanatı, enstalasyon gibi sanat ürünleri yer almamıştır. 

Yurt dışındaki Bienallerde kendini gösteren, uluslararası sanat ortamlarına ayak 

uydurmayı başaran sanatçılar, çok çabuk üreyen ve çok çabuk tüketilen sanat 

anlayışını benimsemiş ve eserlerini bu yönde üretmişlerdir (Bek, 2000). 

5.6.1.      5. Uluslararası İstanbul Bienali’ne Katılan Sanatçılar 

5. Uluslararası İstanbul Bienali'ne katılan sanatçılar, çağdaş sanat ortamının 

türlü gerilimleri ve belirsizlikleriyle yüzleşmeye ve onları yorumlamaya yarayan bir 

köprü niteliğinde işler ortaya koymuşlardır. Küratör Martinez, Bienal’e katılan 

sanatçılarda ulusal temsili ön plana çıkarmamakta ve belli kuşağa da öncelik 

tanımamaktadır. Bu Bienal’de kadın sanatçılar diğer Bienallere oranla biraz fazla 

olmuştur (http://www.sanalmuze.org/paneller/).  

Oscar Bony – Arjantin, Martin Weber - Arjantin, Eva Eszter Bodnar – 

Avusturya, Richard Hoeck – Avusturya, Symrin Gill – Avustralya, Patrick Van 

Caeckenbergh – Belçika, Johan Creten – Belçika, Michel François – Belçika, Ann 

Veronica, Janssens – Belçika, Leonilson – Brezilya, Rivane Neuenschwander – 

Brezilya, Flavia Ribeiro – Brezilya, Lani Maestro – Kanada, Jana Sterbak – Kanada, 

Laura Vickerson – Kanada, Lotty Rosenfeld – Şili, Lin Tian Miao – Çin, Juan 

Fernando Herrán – Kolombiya, Ana Mendieta – Küba, Marta Maria Perez – Küba, 

Manuel Pina – Küba, Olafur Eliasson – Danimarka, Ann Lislegaard – Danimarka, 

Eija-Liisa Ahtila – Finlandiya, Maaria Wirkkala – Finlandiya, Rebecca Bournigault – 

Fransa, Chohreh Feyzdjou – Fransa, Orlan – Fransa, Carsten Höller – Almanya, 

Sophia Kosmaoglou – Yunanistan, Nikos Navridis – Yunanistan, Chryssa Romanos 

– Yunanistan, Antal Lakner – Macaristan, Anna Lindal – İzlanda, Dorothy Cross – 

İrlanda, Irit Hemmo – İsrail, Maurizio Cattelan – İtalya, Grazia Toderi – İtalya, 
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Mariko Mori – Japonya, Cai Guo Qiang – Japonya, Soo-Ja Kim – Kore, Eglé 

Rakauskaite – Litvanya, Bedi İbrahim – Makedonya, Yolanda Gutierrez – Meksika, 

Yael Davids – Hollanda, Moshekwa Langa – Hollanda, Ebru Özseçen – Hollanda, 

Liza May Post – Hollanda, Stahl Stenslie (Cortex) – Norveç, Leszek Golec & 

Tatiana Czekalska – Polonya, Helena Almeida – Portekiz, Cristina Mateus – 

Portekiz, Oleg Kulik – Rusya, IRWIN – Slovenya, Ana Laura Alaez – İspanya, 

Federico Guzman – İspanya, Antoni Miralda – İspanya, Eulalia Valldosera – 

İspanya, Meta Isaeus Berlin – İsveç, Michael von Hausswolff – İsveç, Daniel Buetti 

İsviçre, Kültür – İsviçre, Pipilotti Rist – İsviçre, Halil Altındere – Türkiye, Kutluğ 

Ataman – Türkiye, Vahap Avşar – Türkiye, Şükran Aziz – Türkiye, Semiha Berksoy 

– Türkiye, Türkan Erdem – Türkiye, Şükran Moral – Türkiye, Bülent Şangar – 

Türkiye, Tracey Emin – İngiltere, Mark Wallinger – İngiltere, Sam Taylor-Wood – 

İngiltere, Janine Antoni – ABD, Louise Bourgeois – ABD, Diller & Scofidio – ABD, 

Jimmie Durham – ABD, Joseph Grigely – ABD, Elahe Massumi – ABD, Matthew 

McCaslin – ABD, Shirin Neshat – ABD, Beverly Semmes - ABD, Eve Sussman – 

ABD, Felix Gonzalez-Torres – ABD, Roberto Obregon – Venezuela  (5. Uluslararası 

İstanbul Bienali Kataloğu). (http://www.iksv.org/bienal/arsiv.asp?biennial=1) 

 

             

Şekil–47: Beverly Semmes ‘‘ Kimberly’’                Şekil–48: Buetti ‘‘Portreler’’ 
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Şekil–49: Carsten Höller “Uçuş Aygıtı”            Şekil–50: Louise Bourgeois ‘‘ Örümcek’’ 

             

Şekil–51: Oleg Kulik “Geleceğin Ailesi”                    Şekil–52: Maurizio Cattelan ‘‘İsimsiz’’ 

 

5.  İstanbul Bienali ‘‘kadınca’’ yapılmış ve kadın sanatçıları öne çıkaran 

bir Bienaldir. Bunda, Rosa Martinez'in seçimlerinin önemli bir rolü vardır (Madra, 

2003, 96). 

Bienal’e katılan Türk sanatçılar için Rose Martinez: 

 ‘‘Türk sanatçıların seçiminde ayrı kriterlerim yok, sanatçıları 

milliyetlerine göre değerlendirmiyorum. Ortaya koydukları 

yapıtların gücüne, sorunları ifade etmekteki başarılarına ve tabi 

ki düşüncelerini klişelere başvurmadan ortaya koyup 

koymadıklarına bakıyorum. Sanatçıların sanat çizgilerinde 

gösterdikleri tutarlılık, yeni sorunları irdeleme cesareti ve 
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çağdaş düşünceye ilişkin sorunlara yaklaşımları beni 

ilgilendiriyor.’’  

şeklinde açıklama yapmıştır (http://www.sanalmuze.org/paneller/).  

Halil Altındere; hazır nesne olarak, birey devlet ilişkisinin en soğuk belgesi 

olan nüfus cüzdanını kullanmıştır. Nüfus cüzdanını çağdaş sanat ışığı altında yeniden 

yorumlamıştır. Bienaldeki çalışması ‘‘Tabularla Dans’’ ismini taşımaktadır (Soycan, 

1997, 48). 

 

 

Şekil–53: Halil Altındere ‘‘Tabularla Dans’’ 

 

Kutluğ Ataman ise Bienal’e bir video gösterisi ile katılmıştır. 

Vahap Avşar, Bienal’e video - film ile katılmıştır. Avşar 

‘P.A.R.A.N.O.Y.A.’ isimli çalışmasıyla katılmıştır. 

Şükran Aziz ise; ‘‘Anımsamalar’’ isimli video film – performans isimli 

çalışmasıyla katılmıştır. Aziz, çalışmasında izleyici ile izlenen, sanat – obje 

arasındaki ikilemi ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. Pasif izleyiciyi aktif hale getirip, 

çalışmanın bir parçası halinde ‘sanatı izleme’ ile ‘sanata katılma’ arasındaki 

kopukluğu ortadan kaldırmayı hedeflemiştir (Aziz, 1997, 56). 

Semiha Berksoy ise; Bienal’e resimleriyle katılmıştır.  
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Şekil–54: Semiha Berksoy ‘‘Aşk(Sevda)’’ 

Türkan Erdem, hazır nesnelerle oluşturduğu yaşayan bir manzara 

gerçekleştirmiştir. Eserleri yaşamı güzel kılma adına yapılmıştır. Demir balkon 

parmaklıkları yere vuran ve kaybolan gölgelerin resmini yapıyor, bir kapının 

üzerindeki ferforje parmaklıkların oluşturduğu yarım daireyi mor saten döşemiş, bir 

sokağın koyu gri taşlarıyla kontrast oluşturacak bir biçimde yeşil karolardan satranç 

tahtası yaratmış ve bir meydana kırmızı beyaz kareli kumaşlarla kaplanmış dev 

hortumlar yerleştirmiştir. Türkan Erdem’in bu dış mekân çalışmaları, sanatın 

yalnızca müze ve galeri duvarları içinde sıkışıp kalamayacağını da göstermektedir 

(Martinez, 1997, 90). 

 

Şekil–55: Türkan Erdem ‘‘Mor Kapı’’ 
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Şükran Moral ise; Bienal’e ‘‘Gözün Öyküsü’’ isimli performansı ve video 

çalışması ile katılmıştır. Şükran Moral’ın video çalışmasındaki amacı müstehcen 

bakışın felç olmasını sağlamaktır. Bu şekildeki bir teşhirin sessizliği, ayan - beyanlığı 

sadistliğe bir dur demektedir (Cassandro, 1997, 154). 

 

Şekil–56: Şükran Moral ‘‘Gözün Öyküsü’’ 

 

Ebru Özseçen, eserlerinde obje/imge görünmez olanı, yani nesne olmayan 

nesneyi ve imge olmayan imgeyi dile getirmektedir (Özseçen, 1997: 168). 

 

          Şekil–57: Ebru Özseçen ‘‘Sunuş’’ 

 

Bülent Şangar ise; doksan fotoğraftan oluşan çalışması ile katılmıştır. 

Şangar çalışmasında kendini kullanma, kimlik sorunu, birey olma ve gerçekliğin 
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sorgulanması sürecinde, yabancılaşmanın, öznenin parçalanmasının, iç savaşların yer 

aldığı kendi cehenneminde kendini bulmanın çarelerini bulmaya çalışmaktadır 

(Şangar, 1997:196). 

5.7.  6. Uluslararası İstanbul Bienali (17 Eylül–8 Kasım 1999) 

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 6. Bienal’in teması 

'Tuku ve Dalga', küratörü ise Paolo Colombo’dur. 32 ülkeden 56 sanatçı katılmıştır. 

Colombo'nun 6. Uluslararası İstanbul Bienali için seçtiği isimleri çoğunlukla genç 

sanatçılar oluşturmaktadır. Bienal’de Küratör Paolo Colombo’nun kişisel tercihi 

nedeniyle bu Bienal resim ve fotoğraf ağırlıkta olmuştur. 6. Uluslararası İstanbul 

Bienali bir ana merkez ve belli sayıda uydu mekânda gerçekleştirilmiştir ve 

böylelikle şehrin değişik yerlerine yayılma imkânı bulmuştur. Dolmabahçe Kültür 

Merkezi iki boyutlu eserlerin, resim ve fotoğrafların büyük çoğunluğunun 

sergileneceği ana mekân olarak kullanılmıştır. Şehrin iki önemli tarihi yapısı 

Yerebatan Sarnıcı ve Aya İrini Müzesi de genellikle mekâna özgü projeler, resim, 

projeksiyon ve video eserleri gerçekleştirecek sanatçıların eserleri için ayrılmıştır 

(http://www.iksv.org/bienal/arsiv.asp?biennial=6&content=kavcer) 

‘‘Tutku ve Dalga’’ duygusal bir anlam taşımakla birlikte, İstanbul’u hem 

bölen, hem birleştiren denizini de vurgulamaktadır. Kavram, her türlü sanatsal 

yaratımın temeli olan bireysel tarihlere, duygusal yoğunluğa ve yoğunluğun 

niteliğine ve derecesine de duyulan derin bir ilgiyi de göstermektedir 

(http://www.iksv.org/bienal/arsiv.asp?biennial=6&content=kavcer). 

Bu Bienal, kavramsal çerçevesi etrafında, belli bir anı yakalamayı 

amaçlayan bütün etkinlikler gibi, bu etkinlikte de kendi çağdaşlığımız konusundaki 

bilinç düzeyini, dünyaya dair deneyimlerimizi, hızlı değişimleri, teknolojik 

gelişmeleri, kültür çatışmaları ve sınırların birbirlerine karışması gibi olguları da ele 

almaktadır. Çağımıza ayna tutarken, güncel sanatı belirleyen bireysel ve imgeye 

yönelik eserlerle sanatın duygusal nabzının da tutulması amaçlanmıştır 

(http://www.sanalmuze.org/paneller/). 
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Kavramsal çerçeve küratörün sanatçılardan neleri beklediğini de 

göstermektedir. Sanatçılar kendi öznel ifadelerini dile getirmek için, gerek 

küreselleşmenin, gerekse geleneksel sanat yöntemlerinin ürünü olan yeni stratejiler 

üretmişlerdir. Medya ve hızla değişen teknolojik gelişmeler sanatçıyı yeniden 

imgeye yöneltmiştir. Burada imge resim geleneği çerçevesinde, fikirlerin nostaljik 

taşıyıcısı değil yerleştirme sanatında mekan gereksiniminden bağımsız, kolayca 

aktarılabilen, okunabilen görsel bir metin olarak değerlendirilmiştir. Bu Bienal’de 

kuramsal çevreye oturtulmuş sanat yöntemlerine öncelik tanımak yerine, sezgisel 

olarak kendi analizine yönelen, duygu ve duyarlılığı ilke edinen sanatçılara öncelik 

verilmiştir. Büyük teorik işlerden çok kişisel ve şiirsel anlatımlar tercih edilmiştir. 

Küratöre göre çağdaş dünyada birçok sanatçı, toplumsal ve siyasal sorunlar için 

pragmatik çözümler yerine, şiirsel önermeler gündeme getirmiştir 

(http://www.iksv.org/bienal/arsiv.asp?biennial=6&content=kavcer).  

17 Ağustos 1999 Marmara depremi nedeniyle Bienal çerçevesinde İstanbul 

Kültür ve Sanat Vakfı bir müzayede düzenlemiştir. 20 sanatçının eserlerini 

bağışlamasıyla depremzedelere destek sağlanmıştır. Ayrıca İstanbul Kültür ve Sanat 

Vakfı, Bienalin bütün bilet gelirlerini de bu fona aktarmıştır (Çavuşoğlu, 1999). 

5.7.1.      6. Uluslararası İstanbul Bienali’ne Katılan Sanatçılar 

6. Uluslarası İstanbul Bienaline, kuramsal platformlara oturtulmuş sanat 

stratejilerine öncelik tanımak yerine, sezgisel olarak, bir tür kendi analizine yönelen 

ve duyguyla duyarlılığı harç eden sanatçılar katılmıştır 

(http://www.sanalmuze.org/paneller/). 

‘‘Mutlu Çerkez – Avustralya, İran Do Espírito Santo – Brezilya, Janet 

Cardiff & George Bures Miller – Kanada, Liang Shaoji – Çin, Pedro Alvarez – Küba, 

Elina Brotherus – Finlandiya, Nadia Berkani - Fransa / Cezayir, Vidya Gastaldon & , 

Jean-Michel Wicker – Fransa, Malick Sidibe - Fransa / Mali, Lukas Duwenhögger – 

Almanya, Carsten Höller – Almanya, Rosemarie Trockel – Almanya, Christina 

Dimitriadis – Yunanistan, Csaba Nemes – Macaristan, Manisha Parekh – Hindistan, 
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Avish Khebrezadeh – İran, Yehudit Sasportas – İsrail, Margherita Manzelli – İtalya,  

Eva Marisaldi – İtalya, Fransasco Vezzoli – İtalya, Dorris Haron Kasco - Fildişi 

Sahilleri, Yuki Kimura – Japonya, Yelena Vorobyeva & Viktor Vorobyev – 

Kazakistan, Oliver Musovik – Makedonya, Francis Alÿs – Meksika, Michael, 

Raedecker – Hollanda, A. K. Dolven – Norveç, Angela Ferreira – Portekiz, Candice 

Breitz - Güney Afrika, William Kentridge - Güney Afrika, Juan Munoz. – İspanya, 

Miriam Bäckström – İsveç, Nicolás Fernández – İsviçre, Pipilotti Rist – İsviçre, Ugo 

Rondinone – İsviçre, Haluk Akakçe – Türkiye, Sami Baydar – Türkiye, Aydan 

Murtezaoğlu – Türkiye, Füsun Onur – Türkiye, Ebru Özseçen – Türkiye, Neriman 

Polat – Türkiye, Sefa Sağlam – Türkiye, Güneş Savaş – Türkiye, Murat Şahinler – 

Türkiye, Ömer Uluç – Türkiye, Emma Kay – İngiltere, Chris Ofili – İngiltere, Gavin 

Turk – İngiltere, Gillian Wearing – İngiltere, Tony Oursler – ABD, Fatimah Tuggar - 

ABD / Nijerya, Gregory Markopoulos - ABD / Yunanistan, Kara Walker – ABD, 

Christopher Wool – ABD, Lisa Yuskavage – ABD, Arturo Herrera – Venezuela’’ 

(http://www.iksv.org/bienal/arsiv.asp?biennial=6&content=sanatcilar) 

 

             

Şekil–58: Eva Marisaldi  ‘‘Analfabeta’’                        Şekil–59: Gavin Turk  ‘‘Kamuflaj’’ 
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Şekil–60: Kara Walker “Virginialı Linç Güruhu”          Şekil–61: Fatimah Tuggar ‘‘Guga’’ 

             

Şekil–62: Pipilotti Rist                                                  Şekil–63: Ugo Rondinone   

‘‘Seninle Tamamen Hemfikirim’’                                 ‘‘Buradan Nereye Gidiyoruz’’ 

Bienale katılan Türk sanatçılar ise imgeyle duygunun harmanlandığı 

çalışmalar üretmişlerdir. 

Haluk Akçatepe, çalışmasını Dolmabahçe Kültür Merkezi’nde sergilemiştir. 

Çalışmasında tahta üzerine mine boyası ve mürekkep kullanmıştır. 

Sami Baydar ise; Bienal’e, şiirleri ve desenleri ile katılmıştır. 

Aydan Murtezaoğlu, Yerebatan Sarnıcı’nda tavana dia projeksiyonla 

yansıtma yapmıştır. Eser “Yukarıda Aile Var ” ismini taşımaktadır. 
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  Şekil–64: Aydan Murtezaoğlu‘‘Yukarıda Aile Var’’ 

 

Füsun Onur ise Bienal’e; Dolmabahçe Kültür Merkezi’nde sergilenen, üç 

boyutlu nesnelerden oluşan yapıtları ve Aya İrini Müzesi’nde gerçekleştirdiği mekân 

düzenlemesi ile katılmıştır.  

 

         Şekil–65: Füsun Onur ‘‘Opus’’ 

 

Ebru Özseçen Bienal’e Aya İrini’de  ‘Şeker Avize’ isimli üç boyutlu 

çalışması ile katılmıştır.  Özseçen, eserinde acı ve tatlı kavramını ele almıştır. 

Çalışmasında şeker ve tuz kullanmıştır. Şeker ve tuzun ılık suda eritilmesi ile oluşan 

duruma yeni bir anlam yüklemiştir.  
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   Şekil–66: Ebru Özseçen ‘‘Şeker Avize’’ 

 

Neriman Polat ise Bienal’e iki çalışması ile katılmıştır. Fotoğraf tekniği ile 

oluşturulmuş yapıtları ‘İsimsiz’ ve ‘Kız Kardeşler’ ismini taşımaktadır. Eserde insan 

yüzleri araştırma yapılan bir yüzeye dönüşmüştür. İfadeler, bakışlar, ayrımlar, 

benzerlikler ele alınmıştır. 

Sefa Sağlam’ın, Dolmabahçe Kültür Merkezi’nde sergilenen eserleri iki 

resim ve bir yerleştirmeden oluşmaktadır. Yerleştirme çalışması ‘Vuruş’ ismini 

taşımaktadır. 

Güneş Savaş, Yerebatan Sarnıcı’nda video gösterim sunumu yapmıştır. 

Savaş, düşlerini ve korkularını canlandırmıştır.  

Murat Şahiner’in, ‘Eskiz Defteri’ ve ‘İsimsiz’ başlığı adı altındaki iki eseri 

Dolmabahçe Kültür Merkezi’nde sergilenmiştir.  

Ömer Uluç, Dolmabahçe Sarayı’nda üç boyutlu çalışmalarını sergilemiştir.  

Bienal’de o zaman gündemde olan depremi, yapıtlarında ‘ölüm’ teması ile anlatan 

tek sanatçı Ömer Uluç olmuştur. 
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         Şekil–67: Ömer Uluç ‘‘Ölüm’’ 

 

5.8. 7. Uluslararası İstanbul Bienali (22 Eylül - 17 Kasım 2001) 

22 Eylül - 17 Kasım 2001 tarihlerinde yapılan 7. Uluslararası İstanbul 

Bienali'nin Küratörü Yuko Hasegawa’dır. 7. Uluslararası İstanbul Bienali’ne, 22 

ülkeden 63 sanatçı katılmıştır (Anonim, 2001). 

7. Uluslararası İstanbul Bienali de, yine tıpkı 99 depremi gibi başka bir 

faciayla aynı zamana denk gelmiştir. 11 Eylül 2001: New York’taki İkiz Kulelerin 

vuruluşu. Bu olayla ilgili olarak Küratör Yuko Hasegawa: 

“Terörist saldırılar Dünya Ticaret Merkezi'ni vurduğunda 7. 

Uluslararası İstanbul Bienali'nin açılışına yalnız on gün vardı. 

Henüz on kadar sanatçı İstanbul'a varmıştı ve eserlerin yarısı 

halen nakliye aşamasındaydı. Neler olup bittiğiyle ilgili sağlıklı 

bir bilgi sahibi olamadığımız için, sanki III. Dünya Savaşı 

çıkacakmışçasına gergindik. İstanbul'a gelmesi beklenen 

sanatçılara e-posta ile ulaşıp, Bienalin açılışının planlandığı 

gibi yapılacağı konusunda güvence verdik ve serginin tam da 

böyle bir zamanda gerçekleştirilebilmesinin öneminden söz 

ettik. Eserlerin nakliyesi ve sanatçıların seyahatleri kilitlenmiş 

olan hava trafiğinden önemli ölçüde etkilendiği için, tüm 

ekibimiz yeni bilgilerin toplanması ve bunların ışığında gerekli 
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olan düzenlemelerin yapılmasına yoğunlaşırken, küratör olarak 

ben de, sanatçıların moralini ayakta tutmak ve tüm 

çabalarımızın gelişimine destek vermek zorundaydım. Terörist 

saldırılar dünyayı sarsarken, görsel olarak da her tarafımızı 

kuşatmıştı. Dolayısıyla, beni küratör olarak ilk ilgilendiren 

konu, bazı yapıtlarda başlangıçta kurmuş olduğum ilişkinin 

değişip değişmediğini, eğer değişmişse bu yapıtların sergiden 

çıkarılıp çıkarılmayacağı oldu. İlerleyen günlerde, İstanbul'a 

gelen sanatçılarla mümkün olduğunca fazla zaman geçirmeye 

çalıştım ve onları her akşam hep birlikte yemeğe davet ettim. 

Bu yemeklerdeki tartışmalar gelişen olaylarla sınırlı kalmadı. 

Artık serginin alacağı son şekil gözümde canlanmaya 

başlamıştı bile. İstanbul seyahatini iptal etmek zorunda kalan 

sanatçıların sayısı beş ya da altıyı aşmıyordu.” 

şeklinde açıklama yapmıştır ( http://www.sanalmuze.org/paneller/ ). 

Bienal, dört ana mekân ve kentin çeşitli yerlerine serpiştirilmiş yedi uydu 

mekânda gerçekleştirilmiş ve toplam 63 sanatçının eserinden oluşmuştur. Bienal 

mekânlarını Sultanahmet bölgesinde yer alan Aya İrini Müzesi, Darphane- i Amire, 

Yerebatan Sarnıcı ve İstanbul'un Asya yakasındaki Beylerbeyi Sarayı, Boğaz 

Köprüsü, Osmanlı Bankası Güncel Sanat Merkezi, Kız Kulesi, Çemberli taş 

Hamamı, Billboardlar, Atlıkarınca Anaokulu, Tüyap Sergi Salonu oluşturmuştur 

(Hasegawa,2001,212). 

7. Uluslararası İstanbul Bienali’nin kavramsal çerçevesi “Ego kaç: Gelecek 

Oluşumlar İçin Egodan Kaçış” (Egofugal) olarak belirlenmiştir. Bu kavram, 

felsefedeki anlamıyla “ego”ya, tasavvuftaki adıyla “nefs”e ve “kaçınma, sakınma” 

anlamındaki Latin terimi 'fuge'dan gelmektedir (Altuğ, 2000).  

Bienalin konusu ‘‘Egokaç’’ küratör Yuko Hasegawa’ ya göre, bireysel ego 

ve kişisel özgürlüğün büyük önem kazandığı yirminci yüzyıl, ‘‘benmerkezcilik’’ ten 

kaynaklanan aşırı maddecilik, hırs, rekabet, ve etnik çatışmalar gibi, sorunlarıda 
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beraberinde getirmiştir. Fakat yeni uygarlıkta, teknoloji ve ulaşımdaki gelişimlerin 

yol açtığı sınırsız karşılıklı alışveriş, insanları, bencilliklerine ya da ego’ ya sımsıkı 

bağlanmaktan kurtarıp paylaşmaya yöneltmektedir; paylaşılan ‘‘kollektif bilinç’’ ve  

‘‘ kolektif zekâ’’ bambaşka ilişkiler arayışına ve yepyeni sanat biçimlerinin 

yaratılmasına yol açmaktadır (Eczacıbaşı, 2001).   

Bir sanat eseri karşısında yaşanan haz ve deneyim, bir uyaran rolünü alarak 

eserin biçimi aracılığıyla, bir biçim(sanatçının bilinci) ile diğer biçim(izleyicinin 

bilinci) arasında bir titreşimdir. Sanatçıların ve izleyicilerin bilinçleri arasındaki bu 

titreşim kolektif bilincin manyetik alanını oluşturmuştur. Mükemmel sanat eserindeki 

ortak özellik, içeriklerinin karmaşıklık düzeyi ve güzel biçimlerindeki sadeliktir. Bu 

da sanat eserinin geniş açılımlara ve farklı, karmaşık etkenleri kucaklayan güçlü bir 

bütünleştiriciliğe sahip olması ile mümkündür. Bu bakımdan sanatın özü, ‘bireysel 

arzuları tatmin etmek için dışsallaşmış fantazmalar sayesinde birbirinin yerine 

geçebilen suretler’ olarak belirginleşmektedir (Hasegawa,2001,14–15). 

Sanat, insanları etkilemek, insan bilincini ve vizyonunu dönüştürmek için 

bireysel bir siyasi edimdir. Sanatsal ifade, inanılan şeyin tinsel temeline gönderme 

yapar. Örneğin, mekân içinde plastik yaratı Batı görsel sanatının merkezi olmuştur. 

Bunun tersine, zaman çerçevesi içinde yaratı Doğu'da daha çok odaklanmış ve 

gelişmiştir. Her anın içinde ve eylemin kendisinde sonsuz yaratı yatar. Sanatın bu iki 

biçimi, teknoloji ve ulaşımdaki gelişmelerin olanaklı kıldığı sonsuz bir alışveriş 

sayesinde, zaman ve mekân içinde yeni sanat biçimleri yaratmıştır. Bu yeni sanatın 

farklı araç ve biçimleri insan bilincini etkilemekte ve bilincin en derin düzleminde 

gizli ağlar geliştirmektedir. Paylaşılan kolektif bilinç alanından dünya için yeni bir 

anlam oluşmaktadır ve bu, gelecek oluşumdur. İnternet ve bilişim devrimi yoluyla 

dünya bilişimi ve ekonomisiyle bağlantı kurmaya çalıştığımız küreselleşme ile sınır 

aşırı ve disiplinler arası hareketler, gelecek oluşum için sadece küçük birer ipucu 

oluşturmaktadır. Bu hareketleri gerçek gelecek oluşuma dönüştürecek olan şey ise 

modern ego değil ego kaç varlıktır ( Hasegawa,2001,20–21). 

7. Uluslararası İstanbul Bienali, Batı’nın bireyciliğini ve etkili işbirliği 

yöntemlerini, Doğu'nun bilinç paylaşma ve doğayla birlikte var olma bilgeliğiyle 
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birleştirerek, 21. yüzyılda hayatta kalabilmek için çeşitli vizyonlar ve stratejiler 

önermektedir. Batı ile Doğu kültürlerinin bu kesişme noktasında, tarihsel ve 

neredeyse kaotik değiş tokuşlarla zenginleşmiş bu yerde, geleceği sunmak üzere bir 

gösterge haritası açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır 

(http://www.sanalmuze.org/paneller/). 

5.8.1.     7. Uluslararası İstanbul Bienali’ne Katılan Sanatçılar 

Bienale yeni çağı kendi tarzlarında anlatarak yeni oluşumların gelecekte 

nasıl yaşanacağına dair bir vizyon ortaya koyacak sanatçılar katılmıştır. İstanbul 

Bienali yabancı küratörler tarafından yapılmasından bu yana ilk kez kavram/konu, 

kentin Doğu - Batı arasında bir köprü olmasına, tarih yüklü çekiciliğine ve 

heterojen/hibrit kültürleri barındıran ikilemlerine kilitlenmiyor, doğrudan doğruya 

tüm insanlığı ilgilendiren, küresel kapitalist sistemin yücelttiği ve yüreklendirdiği bir 

sorununu gündeme getiriyor. Bu bağlamda,  Aya İrini'deki apsise Ana Maria 

Tavares'in yerleştirdiği dev ayna, Michael Lin'in orta alana yerleştirdiği çiçekli 

platform, yan nartekse Jan Fabre'nin yatağı, böcekli küresi ve videosu, Darphane'deki 

Anja Galacio'nun cam ve çim avlu düzenlemesi, sıra odalarda bir mahzendeki Chris 

Cunningham'ın videoları gibi… (Madra, 2000). 

Bienale katılan sanatçılar şu şekilde sıralanmıştır: 

“Tomma Abts (İngiltere), Francıs Alÿs (Meksika), Cem Arık (Türkiye), 

Maja Bajevic (Bosna), Evgen Bavcar (Fransa), Sımone Bertı (İtalya), Rachel 

Berwıck (A.B.D.), Mathıeu Brıand (Fransa), Frédérıc Bruly Bouabré (Fildişi Sahili), 

Lee Bul (Kore), Chrıs Burden (A.B.D.), Cambalache Collectıve (İspanya), Husseın 

Chalayan (İngiltere), Lygıa Clark (Brezilya), Chrıs Cunnıngham (İngiltere), Stan 

Douglas (Kanada), Du Weng-Sig (Tayvan), Leandro Erlıch (Arjantin), Mıchael 

Elmgreen & Ingar Dragset (Danimarka), Exonemo (Japonya), Jan Fabre (Belçika), 

Yang Fudong (Çin), Anya Gallaccıo (İngiltere), Alberto Garutti (İtalya), Leyla Gediz 

(Türkiye), Domınıque Gonzalez-Foerster (Fransa), Isa Genzken (Almanya), Rodney 

Graham (Kanada), Kazuhıko Hachıya (Japonya), Sascha Haghıghıan (Almanya), Lu 

Hao (Çin), Joyce Hınterdıng (Avustralya), Pıerre Huyghe (Fransa), Kim Young Jin 
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(Kore), On Kawara (Japonya), Ömer Ali Kazma (Türkiye), Guıllermo Kuıtca 

(Arjantin), Ernesto Leal (Küba), Henrıetta Lehtonen (Finlandiya), Mıchael Lın 

(Tayvan), Ma Liuming (Çin), Rafael Lozano-Hemmer (Kanada), Fabıan Marcaccıo 

(A.B.D.), Okisato Nagata (Japonya),Carsten Nicolai (Almanya), Davıd Noonan & 

Sımon Trevaks (Avustralya),Motohiko Odani (Japonya), Gabrıel Orozco 

(Meksika),Kemal Önsoy (Türkiye), Phılıppe Parreno (Fransa), Fernando Romero 

(Meksika),Sanaa (Japonya), Yutaka Sone (Japonya), Fuat Şahinler & Murat Şahinler 

& Ahmet Soysal (Türkiye), Mukadder Şimşek (Türkiye), Mıka Taanıla & Mattı 

Suuronen (Finlandiya), Ana Marıa Tavares (Brezilya), Rirkrit Tiravanija (A.B.D.), 

James Turrell (A.B.D.), Magnus Wallın (İsveç), Apichatpong Weerasethakul 

(Tayland), Jane & Louıse Wılson (İngiltere), Sislej Xhafa (İtalya)” 

(Http://Www.İksv.Org/Bienal/Arsiv.Asp?Ms=3) 

              

  Şekil–68: Fabian Marcaccio   “Paintant”                   Şekil–69: Rachel Barwick “May-por-e”                     

               

Şekil–70: Exonema “Tank”                                               Şekil–71: Lee Bul “Cyborg” 
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 Şekil–72: Magnus Wallın         Şekil–73: Husseın Chalayan    
 “Fiziksel Cennet’’     ‘‘Posta Elbise (Yokluk ve Varlık)” 

              

7. Uluslararası İstanbul Bienali içerdiği 'Ego kaç' temasıyla olduğu kadar, 

Küratör Yuko Hasegawa'nın seçtiği genç Türk sanatçıları ve eserleriyle de dikkat 

çekmiştir. Kemal Önsoy ve ortak bir projeyle Bienal’e katılan Ahmet Soysal, Fuat-

Murat Şahinler dışındaki dört sanatçının ortak özelliği genç ve yeni isimler olmaları.  

Ömer Ali Kazma, Leyla Gediz, Cem Arık ve Mukadder Şimşek, Hasegawa'nın sanat 

ortamına sunduğu 'genç Türkler' olarak kendilerinden söz ettirmektedir (Altuğ, 

2001). 

Leyla Gediz’in çalışması tuval üzerine mürekkep, yağlıboya ve tebeşir 

kullanarak yaptığı “İsimsiz” isimli çalışması ile Bienal’e katılmıştır (Ada, 2001, 98–

99). 

 

Şekil–74: Leyla Gediz “İsimsiz” 
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Mukadder Şimşek, bireyin toplumla, mekânla, bireyle, beni ile arasındaki 

yakınlaşma ve uzaklaşma ne tür zenginleştiriciler ve ne tür sınırlayıcılıklar içerdiğini 

ele alma yaklaşımı ile nesnellikten öznelliğe doğru bir gidişin başkalaşma sürecini 

irdelediği “Sıfır” video performans çalışması ile katılmıştır (Şimşek, 2001, 158–159). 

  

 

Şekil–75: Mukadder Şimşek “ Sıfır” 

              

Yaşam ve estetik düşkünü Fuat Şahiner, Bienal’e bir mimar olarak 

katılmıştır. Murat Şahiner, sanatçı ve kentsel iç tasarımcısı olarak katkıda 

bulunmaktadır. Ahmet Soysal ise bir felsefeci, şiir ve görsel sanatlar eleştirmeni 

olarak Bienal’e kavramsal alan öyküsünün felsefi açılımları üzerinde çalışmaktadır. 

Sanatçılar eserleri ‘Rıhtım’ ile Bienal’e katılmışlardır (F. Şahiner, M. Şahiner, 

Soysal, 2001, 156–157). 

 



 

 

73

 

Şekil–76: Fuat Şahiner, Murat Şahiner, Ahmet Soysal “ Rıhtım” 

Cem Arık ise Bienal’e karton üzerine çeşitli kutu kulakçıkları düzenleyerek 

oluşturduğu “ Kulakçıklar” isimli çalışması ile katılmıştır. 

 

 

        Şekil–77: Cem Arık “ Kulakçıklar” 

 

Ömer Ali, Kazma “Rhythm a la turka” isimli video çalışması ile bienale 

katılmıştır. 
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Şekil–78: Ömer Ali Kazma “Rhythm a la Turka” 

 

Kemal Önsoy, Bienal’e “Gel Gözlerimde Ağla” isimli çalışması ile 

katılmıştır. 

 

Şekil–79: Kemal Önsoy “Gel Gözlerimde Ağla” 

 

5.9. 8. Uluslararası İstanbul Bienali (20 Eylül–16 Kasım 2003) 

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 8. İstanbul Bienali, 

çevreci tuvaletlerden, kavşak ortasındaki odalara ve dinsel içerikli cesur yapıtlara 

kadar sınırı zorlayacak işlerle, 42 ülkeden 85 sanatçının katılımıyla 20 Eylül'de 
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açılmıştır. Sanat projeleri 4 ayrı mekânda sergilenmiştir: Yerebatan Sarnıcı, 

Karaköy'deki 4 No'lu Antrepo, Mimar Sinan Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve 

Sanat Merkezi ve Ayasofya Müzesi 

(http://www.mimarlarodasi.org.tr/mimarhaber/index.cfm?sayfa=arsiv&Derg

i=8&Menu=45&Action=showbelge&RecID=108). 

8. Uluslararası İstanbul Bienali’nde sergilenecek eserlerin yüzde 45'ini 

video kökenli yapıtlar içermektedir. 8. Uluslararası İstanbul Bienali’nde hiçbir 

performans projesi yer almamaktadır. Bienal’deki yerli projelerden ikisi ise, 

“Xurban.net” ve “Oda Projesi”dir. 8. Uluslararası İstanbul Bienali Küratörü Dan 

Cameron, genç kuşak Türk sanatçılarına, özellikle de sanatçı gruplarının katılımına 

ağırlık vermiştir. 8. Uluslararası İstanbul Bienali’nde Türkiye’den: Can Altay, 

Cevdet Erek / Emre Erkal, Esra Ersen, Ergin Çavuşoğlu, Fikret Atay, Kutluğ 

Ataman, Oda Projesi (Özge Açıkkol, Güneş Savaş, Seçil Yersel), Taner Ceylan ve 

Xurban.net (Güven İncirlioğlu, Hakan Topal) yer almaktadır. 

(http://www.netyorum.com/bolum/sanat/20030626 -24.html) 

Ali Akay Bienal’e ilişkin görüşlerini: 

“İstanbul Bienali'nde ilk defa bu kadar fazla sayıda yabancı 

görülüyor. Bu, Venedik Bienali'nin katılım kalabalığını andırdı. 

Bu, Bienal’in sanat ortamındaki geçerliliğinin kanıtıdır. Sadece 

Antrepo ve Tophane'yi görebildim. Mekânların kullanımı 

ilginçti. Alt katta, birbirinin aynı yuvarlak odalarda 

projeksiyonlar, yukarısı ise daha hiyerarşi dışı bir şekilde... Alt 

kat düzenli, üst kat daha kaotik. Günümüz sergi düzenleme 

biçimlerinin ikisini de görebiliyoruz. Çalışmalar, güncel sanatın 

birçok örneğini içeriyor.” şeklinde ifade etmiştir (Altuğ, 2003). 

Bienal’in kavramsal çerçevesini Amerikalı Küratör Dan Cameron,  Şiirsel 

Adalet (Poetic Justice) olarak belirlemiştir. Kavram ise, sergi mekânlarının yapıtlarla 
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olan işlevsel ve sezgisel birlikteliği için anahtar görevi görmektedir. 

(http://www.netyorum.com/bolum/sanat/20030626–24.htm)  

'Şiirsel Adalet' kavramını çağdaş sanatta son dönem gelişmelere dair bir 

araştırma zemini olarak önerecek Uluslararası İstanbul Bienali, görünüşte 

çelişiyormuş gibi duran şiir ve adalet kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirecek bir 

yaratıcı eylem alanı açıklamayı hedeflemiştir. Sergilenecek yapıtlar "Adalet nedir?", 

"Neden günümüzde acil bir mesele halini almıştır?", "Bugünün küreselleşmiş 

dünyasında adalet mümkün olabilir mi?" gibi soruları yeniden tartışmaya açmıştır 

(Anonim, 2003).  

Şiirsel Adalet başlığı, aynı adı taşıyan edebiyat yönteminden esinlenerek 

ortaya çıkmıştır. Bu yöntemde, bir karakterin veya grubun başına gelenler, aynı 

karakter veya grubun daha önce yaptıklarıyla belirgin bir benzerlik taşır. Bir 

romanda katilin cinayete kurban gitmesi önceki durumunun bariz bir sonucu olacağı 

için, tam anlamıyla şiirsel adalet sayılmaz. Ama eğer katil kazara daha önce 

başkalarını öldürdüğü silahla ölürse, şiirsel adalet yerini bulmuş olur. Böylece, 

sadece işlenen suç cezalanmış olmaz, aynı zamanda cezalandırmanın araç ve 

kapsamı Tanrısal bir mesaja dönüşerek, ölümlülerin yıkıcı kibrinden sakınılması 

uyarısı, aynı ölümlülerin açıkça anlayacakları bir dilde iletilmektedir (Cameron, 

2003, 20–21 ). 

Gündelik olan ile ebedi olanı bütünleştirme arzusu, şiirin görsel sanatlar 

alanına yakınlığına işaret etmektedir. Görsel sanatlar da aynı sonuca, gündelik 

deneyimden çıkan malzeme ve imgeleri kalıcı bir kültürel yankı elde etmek amacıyla 

yeniden düzenleyerek varmaya çalışmaktadır. Şiirle adaleti ilişkilendirmeyi en 

zorunlu kılan dürtü, manevi unsurun tüm potansiyel tezahürleriyle birlikte değer 

kaybına uğratılmasına duyulan tepkidir. Bu değersizleştirme çağdaş Batı toplumunun 

öylesine çarpıcı bir özelliği ki, günümüz sanatı maddi ve manevi alanların her 

ikisinin de eşit derecede yaşamsal ve son tahlilde ayrılmaz olduklarında ısrar eden bir 

tutumu benimsemektedir. Maddi evrenin egemenliğinin çağdaş sanattaki yansıması, 

sanatı sadece sosyal ve siyasi bir araç olarak gören, sanatçının rolünü maddi dünyada 

daha önce gözden kaçmış ya da yanlış algılanmış durumlara dikkat çekmek olarak 
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tanımlama eğilimi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu düşünce ve deneyim biçiminin, 

son dönemlerin en çarpıcı sanat eserlerini üretmiş olduğunu teslim etmekle birlikte, 

elle tutulur, gözle görülür olanın, hissedilen ve hayal edilen karşısındaki önceliğini 

abartma eğilimi taşımaktadır. Aynı zamanda, çağdaş sanat alanında, çoğu insanın 

çağdaş sanata karşı duyduğu kopukluk hissini değiştirecek en ideal araçların neler 

olabileceğine ilişkin bir mücadele başlıyor ve sanatın en temel kültürel anlamları 

üzerine sürdürülen bu mücadelenin en önemli etmenlerden biri, sanatçı, küratör ve 

eleştirmenlerin, çağdaş yaşamı bireyin bilinci ile eylemler ve bunların sonuçlarının 

yer aldığı dış dünya arasında sürekli bir diyalog olarak betimlemekte uğradıkları 

başarısızlıktır. 8. Uluslararası İstanbul Bienali’nin en önemli amaçlarından biri, 

sanatın, yaşamın bu iki cephesini uzlaştırmak için bir araç olması hedefine kendini 

adamış ve eserleri bu adanmışlığı yansıtan sanatçıların fikirlerini tartışmaya açan, 

canlı ve hareketli bir kamusal forum yaratmaktır 

(http://www.sanalmuze.org/paneller/),(http://www.iksv.org/bienal/arsiv.asp?

ms=3). 

 Bienaller ve diğer küresel sergiler, izleyicinin geçici bir süre için de olsa, 

tüm dünyanın dokunulabilir bir temsilini tek bir çatı altında yaşayabileceği bir ortam 

yaratmaktadır. Kültürel izler taşıyan bir dizi temsilden bir diğerine geçerken, insan 

dünyanın olanca farklılıkları arasında dolaşmış olur. Böylece hayal gücü, kendi 

kültürünün güzel, anlamlı ve iyi saydığı her şeyi aşan bir alanda seyre çıkmaktadır. 

(http://www.sanalmuze.org/paneller/).  

5.9.1.     8. Uluslararası İstanbul Bienali’ne Katılan Sanatçılar  

Katılımcı sanatçıların yaş ortalaması 20'li ve 30'lu yaşlardadır. Küratör 

seçimleri yaparken: 

“Birçoğu bu türlü bir etkinliğe ilk kez çağrılıyor. Bu seçimleri 

yaparken olabildiğince taze bir perspektif sunabilmenin 

şüpheciliğiyle hareket ettim. Bunda 'yerel' bir izleyiciyle karşı 

karşıya gelmemin de etkisi büyüktü. Zira onların da, tıpkı 
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dünyanın geri kalanındaki uluslararası izleyici gibi daha önce 

görmedikleri şeylerle karşılaşmaya hakları var.” 

şeklinde açıklama yapmıştır (Anonim, 2003). 

Bienale katılan sanatçılar şu şekilde sıralanmaktadır: 

“Aernout Mik (Hollanda), Alberto Casado (Küba), Alexander Apostol 

(Venezuela) Andreja Kulunèiæ (Hırvatistan), Ann Hamilton (ABD), Annika Larsson 

(İsveç) Anri Sala (Arnavutluk/Fransa), Araya Rasdjarmrearnsook (Tayland), Attila 

Csörgõ (Macaristan), Bjørn Melhus (Almanya), Bruna Esposito (İtalya), Bruno 

Peinado (Fransa), Can Altay (Türkiye), Cevdet Erek / Emre Erkal (Türkiye), Cildo 

Meireles (Brezilya), Danica Dakiæ (Bosna-Hersek/Almanya), David Altmejd 

(Kanada), DeAnna Maganias (Yunanistan),Do-Ho Suh (Kore/ABD), Dora Garcia 

(İspanya/Belçika), Doris Salcedo (Kolombiya), Efrat Shvily (İsrail), Emily Jacir 

(Filistin/ABD), Ergin Çavuşoğlu (Türkiye), Esra Ersen (Türkiye), Fernando Bryce 

(Peru/Almanya),Fikret Atay (Türkiye), Filipa César (Portekiz), Fiona Tan 

(Endonezya/Hollanda), Gerard Byrne (İrlanda), Hassan Khan (Mısır), Hiroshi Sugito 

(Japonya), Jasmila Zbaniæ (Bosna-Hersek), Jennifer Steinkamp (ABD), Jockum 

Nordström (İsveç), Jorge Macchi (Arjantin), José Legaspi (Filipinler), Julie Mehretu 

(ABD/Etiyopya), Jun Nguyen-Hatsushiba (Vietnam), Kendell Geers (Güney 

Afrika/Belçika), Kim Beom (Kore), Knut Åsdam (Norveç), Kutluğ Ataman 

(Türkiye), Liisa Lounila (Finlandiya), Lina Theodorou (Yunanistan), Lucia Koch 

(Brezilya), Marcel Odenbach (Almanya), Marepe (Brezilya), Marjetica Potrè 

(Slovenya), Marlene McCarty (ABD), Michael Riley (Avustralya) Mike Nelson 

(İngiltere), Milica Tomiæ (Sırbistan), Minerva Cuevas (Meksika), Monica Bonvicini 

(İtalya), Monika Sosnowska (Polonya), Nalini Malani (Hindistan), Nikki S. Lee 

(Kore/ABD), Oda Projesi (Özge Açıkkol, Güneş Savaş, Seçil Yersel) (Türkiye) 

Pascale Marthine Tayou (Kamerun/Belçika), Paul Noble (İngiltere), Peter Sarkisian 

(ABD), Raquel Ormella (Avustralya), Rogelio López Cuenca (İspanya), Runa Islam 

(Bangladeş/İngiltere), Seifollah Samadian (İran), Shahram Karimi (İran/Almanya), 

Shahzia Sikander (Pakistan/ABD), Song Dong (Çin Halk Cumhuriyeti), Stephen 

Dean (Fransa/ABD), Surasi Kusolwong (Tayland), Taner Ceylan (Türkiye), Tania 
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Bruguera (Küba), Tony Feher (ABD), Trenton Doyle Hancock (ABD), Tsuyoshi 

Ozawa (Japonya), Txomin Badiola (İspanya), Uri Tzaig / Avi Shaham (Israil), 

Walter Obholzer (Avusturya), Willie Doherty (İrlanda/İngiltere), xurban.net (Güven 

İncirlioğlu, Hakan Topal) (Türkiye), Yeondoo Jung (Kore), Yoshua Okon (Meksika), 

Zarina Bhimji (Uganda/İngiltere), Zwelethu Mthethwa (Güney Afrika)” 

(8. Uluslarası İstanbul Bienali Kataloğu) 

(http://www.iksv.org/bienal/arsiv.asp?biennial=1) 

               

 Şekil–80: Bjorn Melhus “Bazen”                              Şekil–81: Alberto Casada “ Detay” 

             

 Şekil–82: Doris Selcedo “İsimsiz”                        Şekil–83: Kendell Geers “Şimdiki Zaman” 
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Şekil–84: Kendell Geers “Putların Alacakaranlığı”     Şekil–85: Michael Riley “Bulut serisi” 

                       

Şekil–86: Txomin Badiola “Ver Bana Bir Barınak”              Şekil–87: Walter Obholzer “ Rozetler” 

 

Şekil–88: Kunt Adams “Benliğin Bakımı” 

 

Bienale katılan Türk Sanatçılardan Can Altay’ın Bienal’de sanatçı ve mimar 

olarak gerçekleştirdiği araştırmalar, yaşadığı yer olan Ankara’nın kentsel yapısı 
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içerisindeki sosyal karşılaşmalar ve doğaçlamalar ile oluşan mekânsal müdahale ve 

benimsemeleri konu edinmiştir. Ortaya çıkardığı dokümantasyon, slâyt gösterileri, 

fotoğraflar, ses kayıtları, mini barcılarca yapılan konuşmalardan alıntılar ve üzerine 

post-it’lerle yazılmış kendisinin ve ziyaretçilerin yorumlarının yer aldığı teorik 

kitaplar halinde sergilenmiştir (Paynter,2003,62–63). 

 

         Şekil–89: Can Altay “ Mini Bar” 

   

“Konuşmak, elimizden gelen tek anlamlı edimdir.” diyen Kutluğ Ataman, 

konuşma ediminin en önemli olay haline geldiği bir çalışma icat etmiştir. Sanatçının 

Bienal’deki yerleştirmesi “1+1=1”, doğum yeri Kıbrıs’ta silahlı çatışmanın ortasında 

kalmış bir Türk kadınını konu edinen video yerleştirmesidir (Saul Anton, 2003, 70–

71). 

 

     Şekil–90: Kutluğ Ataman “1+1=1” 
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Sanatçı Fikret Atay, Bienal’e iki Kürt çocuğunu bir ATM makinesinin 

yanında şarkı söyler ve dans ederken görüntülediği video çalışması “Asilerin Dansı” 

ile katılmıştır (Özmen, 2003). 

 

Şekil–91: Fikret Atay “Asilerin Dansı” 

 

Taner Ceylan, resimleri ve bir yerleştirme ile katılmıştır. Resimlerin çoğunu 

doğrudan çıplak ya da yarı giyinik erkekler oluşturmaktadır (Özgüven, 2003: 90–91). 

 

             

Şekil–92: Taner Ceylan “ Nazım”                                   Şekil–93: Taner Ceylan 
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Ergin Çavuşoğlu, Bienal’e ‘Dolaşıklık’ isimli video yerleştirmesi ile 

katılmıştır. Sanatçı kent yaşamının özel ile kamusal arasında yer alan bölgelerini 

gözler önüne sermektedir (O’ Reilly, 2003, 96–97). 

 

 Şekil–94: Engin Çavuşoğlu “ Dolaşıklık” 

 

Cevdet Erek ve Emre Erkal, ses ve mekân üzerine araştırmalar 

yapmaktadırlar. Emre Erkal, Bienal’e ‘Kentsel Kaos’ isimli video çalışması ile, 

Cevdet Erek ise ‘Avluda’ isimli video ve yerleştirmesi ile katılmıştır. 

 

 

         Şekil–95: Cevdet Erek “Avluda” 
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Sanatçı Esra Ersen ise, toplumsal davranışların ve kimliklerin ulusal, 

kültürel, dilsel ve mahrem sınırlar arasında oluşturulup dönüştürülmesini dil aracılığı 

ile incelemektedir. “İsveççe Konuşabilseydiniz” ve “ Kız Kardeşler ve Erkek 

Kardeşler” isimli video yerleştirmesi ile Bienal’e katılmıştır (Vergne, 2003, 106–

107). 

 

Şekil–96: Esra Ersen “Erkek Kardeşler ve Kız Kardeşler”  

 

Oda Projesi’ ne Özge Açıkkol, Güneş Savaş, Seçil Yersel katılmıştır. Oda: 

Bir sergi mekânıdır. Oda Projesi İstanbul üzerine düşünen, kenti okumaya çalışan, 

onu tek bir imgeye kapatmak isteyen tüm yaklaşımların tersi bir yol tutturmaktadır. 

Kentin işleyiş biçimine ayak uyduruyor, herhangi bir temsile kalkışmıyor, farklılık 

konusunda ısrarcı davranmıyor, bir görme biçimi dayatmıyordur. Adlandırmaktan ise 

kaçınmaktadır. Sadece belli jestleri yinelemekle, yaşama biçimlerini kendine mal 

etmekle, her tür betimlemeye direnmekle yetinmektedir. Kentin ve Oda Projesi’nin 

projesi aynıdır. Ele geçirilmeyen, tek bir bağlama indirgenmeyen, belirli bir model 

önermeyen ilişki biçimleri: oyunlar, uzamlar, anlatılar üretmek. Sistem yerine 

boşluk; anlam yerine tuhaflık; bilgi yerine söylenti; doğru yerine olasılık. Zamana 

yayılmış organik bir ilişki görünümünün altında yatan endişe, beklenti, geçicilik. Oda 

Projesi mekâna sızmıyor, bağlamı kaydırmıyor, içeriden çalışmıyor, yaptığını göstere 

göstere yapıyor, bir yere yerleşiyor, var olan kuralları benimsiyor. İşleyişi konusunda 

çok fazla bilgi sahibi olmadığı bir düzeneği taklit ediyor; odayı, avluyu, sokağı, 

mahalleyi, bölgeyi, semti, kenti, ülkeyi, dili, sanatı, coğrafyayı temsil ediyor; sıradan 
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işler, oyunlar, buluşmalar, davetler, belirli bir bilgiye ulaşmak değil, orada olmak 

için, kentin ritmine ayak uydurmak için, bütünüyle yararsız bir uzam yaratabilmek 

için her şeyin doğal akışında sürmesine ses çıkarmıyor (İleri, 2003, 178–179). 

               

 Şekil–97: Oda Projesi’nden görüntü–1                      Şekil–98: Oda Projesi’nden görüntü–2 

 

Xurban Net, Bienal’e “İtiraflar” ve “Örgüt” isimli yerleştirmeleri ile 

katılmıştır. Kendisini küresel ağda kurgulayan Xurban Net, kolektif girişimi, sayısal 

ortamlar ile galerinin fiziksel mekânı arasındaki geçişleri, uyum ve uyumsuzlukları 

ve diğer olasılıkları araştıran, çalışmalar üretmektedir (Xurban.net, 2003, 228–229). 

             

 Şekil–99: Xurban.Net “İtiraflar”                             Şekil–100: Xurban. Net  “Örgüt” 
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5.10.    9. Uluslararası İstanbul Bienali (16 Eylül - 30 Ekim 2005) 

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından dokuzuncu kez düzenlenen 

Uluslararası İstanbul Bienali, ilk kez iki küratörün ortak çalışmasıyla gerçekleşmiştir. 

Charles Esche ve Vasıf Kortun'un Küratörlüğünde düzenlenen Bienal'in ana teması 

"İstanbul’dur". Esche ve Kortun, 16 Eylül – 30 Ekim 2005 tarihleri arasında 

gerçekleşen Bienal'in kavramsal çerçevesini belirlerken İstanbul'un kendi özünde 

çoğalan, çok katmanlı yapısı üzerine yoğunlaşmışlardır. 9. Uluslararası İstanbul 

Bienali'nin başlığı öncelikle, hem var olan şehirsel mekâna, hem de bu şehrin dünya 

için taşıdığı anlamın imgesel gücüne işaretle “İstanbul” olmuştur. (Anonim, 2004). 

9. Uluslararası İstanbul Bienali, sanatın bu günkü durumunu özetlemeye ya 

da güncel pratiklerin belirli eğilimlerini temsil etmektedir. Her anında İstanbul şehri 

göz önünde tutularak yapılmış ve bunlardan seçilmiş bir dizi projeden oluşmaktadır. 

1987’den beri her İstanbul Bienali’nin arka planını oluşturan bu şehir, bu Bienal ile 

Bienal’in içinde kurulduğu ve izleyicilerin ziyaretleri sırasında ve sonrasında 

dönecekleri ortamın kendisi haline gelmektedir (Esche, Kortun, 2005, 17). 

9. Uluslararası İstanbul Bienali’nde mekân olarak İstanbul'un tarihi 

yarımadasındaki yapılar kullanılmıştır. Bienal için sanayileşme sonrası dönemin, 

modernitenin fiziksel tortusunun ve tüketim merkezli bir ekonomik sisteme geçişin 

izlerini buluşturan bölgeler tercih edilmiştir. Küratörlüğünü Charles Esche ile Vasıf 

Kortun'un üstlendikleri 9. Bienal, Aya İrini, Yerebatan Sarnıcı gibi tarihi mekânların 

sihirli atmosferinden faydalanan, turizme meyilli bir tavrın yerine, izleyiciyi kentin 

psiko-coğrafyasını algılayabilecekleri bir güzergâhta gezdirmeyi yeğlemiştir. Bu 

güzergâhta, İstanbul'un bastırılmak istenen görüntüleri de manzaraya giriyor, daha 

gerçekçi bir İstanbul portresiyle karşılaşılmaktadır. 9. Uluslararası İstanbul Bienali 

kentin kendi bağlamının dışında fazla bilinmeyen özelliklerine de ışık tutmaktır. Bu 

özellikler tarihsel mekânlarla, kentin entelektüel ve sanatsal enerjisiyle ya da  

şimdiden görünür olmaya başlayan geleceğe dair imkânlarla bağlantılıdır (Antmen, 

2005), (Anonim, 2004).  
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“İstanbul” başlıklı 9. Uluslararası İstanbul Bienali için bu defa; günlük olan, 

modernitenin fiziksel tortusunun ve tüketim merkezli bir ekonomik sisteme geçişin 

izlerini buluşturan mekânlar da tercih edilmiştir. Şifahane’deki Deniz Palas, Bankalar 

Caddesi’ndeki eski Garanti Bankası Binası, Tophane’deki Tütün Deposu ve 

Tünel’deki Bilsar Binaları, Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi ve Tophane’deki 

Antrepo 5 gibi kendine özgü karakterleri olan mekânlar tercih edilmiştir (Esche, 

Kortun, 2005, 17). 

9. Uluslararası İstanbul Bienali'nin kavramsal çerçevesi "İstanbul" olarak 

belirlenmiştir. Charles Esche ve Vasıf Kortun'un, Asistan Küratörler Esra Sarıgedik 

ve November Paynter ile birlikte küratörlüğünü üstlendikleri Bienal, hem kentsel 

mekâna, hem de bu kentin dünya için taşıdığı anlamın imgesel gücüne işaret 

etmektedir. Bienal, İstanbul’un bir metafor, bir öngörü, yaşanan bir gerçeklik ve bir 

esin kaynağı olarak anlatacağı öykülerin, zengin bir tarihin ve sınırsız olanaklar 

evreninin kapılarını aralamayı amaçlamaktadır 

(http://www.iksv.org/bienal/bienal9/turkce.asp?Page=Concept). 

9. Uluslararası İstanbul Bienali'nin getirdiği yeniliklerden birisi, hem 

İstanbul'da, hem de Hollanda'nın Eindhoven şehrindeki Van Abbemuseum'da 

eşzamanlı olarak gerçekleşmesidir. Esche ve Kortun, 9. Uluslararası İstanbul 

Bienali'nde sergilenecek eserlerin seçimi konusundaki fikirlerini: 

“Sanat eserlerini iki ölçüte göre seçmeyi planlıyoruz. Öncelikle 

İstanbul'un kentsel koşulları, tarihi ve geleceğiyle doğrudan 

ilgilenen sanatçılara yeni işler sipariş ederek… İkinci olarak, 

İstanbul'a bir kontrast oluşturan veya kenti kuşatan gerçekliğe, 

bilinçli bir yabancılaşma tavrıyla yaklaştığına inandığımız 

çalışmaları seçerek. Kimi sanatçıları İstanbul'da uzun süre 

konuk edeceğiz ve bireysel katılımlarının, diğer sanat 

Bienalleri’nde olduğundan daha kapsamlı olmasına gayret 

edeceğiz.”  

şeklinde açıklamışlardır (Anonim, 2004) 
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Dokuzuncu Bienal’in en önemli özelliklerinden birisi de, gerek yıldızı 

henüz yeterince parlamamış gençlere ağırlık veren sanatçı seçimi, gerekse düşük 

bütçelerle kotarılmış mekânların kullanım biçimiyle daha avangart bir tavır 

benimsemesidir. 9. Uluslararası İstanbul Bienali'ne diğer Bienallere oranla daha az 

sayıda sanatçı katılmıştır. Esche ve Kortun, öncelikle Türkiye'yi çevreleyen bölgenin 

sanatçıları üzerine yoğunlaşmışlar ve davetleri Asya, Avrupa ve ötesine olmuştur 

(Antmen, 2005  ). 

Küratörler, 54 sanatçı ve sanatçı grubu seçerek bu sanatçılardan yaklaşık 

yarısı, İstanbul'da bir ile altı ay arasında değişen sürelerde yaşayıp çalışmışlardır. 

Küratörler Kortun ve Esche sanatçı ve projeler için: 

“Projeler arasında gerekli bir konu ve tepki çeşitliliği var. 

Sanatçıların aşağı yukarı yarısı İstanbul’da yaşadılar veya 

işlerini ve araştırmalarını yapmak üzere uzun süre İstanbul’a 

davet edildiler. Bazıları mevcut fikir ve önermelerle geldiler. 

Diğerleri de işlerinin genel yönünü kararlaştırmadan önce 

şehrin onları etkilemesine izin verdiler. Sanatçıları büyük 

oranda, küratörler olarak, onları ve çalışma biçimlerini 

tanıdığımız, onlara ve çalışma biçimlerine güvendiğimiz için 

seçtik.”  

şeklinde açıklama yapmışlardır (Esche, Kortun, 2005,17).  

5.10.1.     9. Uluslararası İstanbul Bienali’ne Katılan Sanatçılar  

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından 16 Eylül – 30 Ekim 2005 tarihleri 

arasında “İstanbul” kavramsal çerçevesi altında gerçekleşecek olan 9. Uluslararası 

İstanbul Bienali'ne katılacak sanatçılar Van Abbemuseum Direktörü Charles Esche 

ve Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi Yöneticisi Vasıf Kortun’un 

küratörlüğünde açıklanmıştır. Toplam 54 sanatçının katıldığı bienale Türkiye’den 8 

sanatçı katılmıştır (9. Uluslarası İstanbul Bienali Katoloğu). 
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Esche ve Kortun tarafından “İstanbul” olarak belirlenen kavramsal 

çerçeveye ilişkin yapıtların yer alacağı 9. Uluslararası İstanbul Bienali’nde özellikle 

sanatçıların İstanbul ile etkileşimi vurgulanmıştır. İstanbul’da belli bir süre konuk 

edilen sanatçılar “İstanbul’da / Made in Istanbul” başlığı altında kent için yapıtlar 

üretmişlerdir. Bunun yanı sıra, kentle kontrast oluşturan veya onu kuşatan gerçekliğe 

bilinçli bir yabancılaşmayla yaklaşan ve kentin küresel iletişime olan açıklığını 

yansıtan çalışmalar da “İstanbul için / Made for Istanbul” başlığı altında toplanmıştır 

(Arkitera.com).  

Bienale katılan sanatçılar şu şekilde sıralanmıştır : 

Hüseyin Alptekin, Pawel Althamer, Halil Altındere, Yochai Avrahami, Yael 

Bartana, Otto Berchem, Johanna Billing, Michael Blum, Daniel Bozhkov, Pavel 

Büchler, Phil Collins, Smadar Dreyfus, Lukas Duwenhögger, Maria Eichhorn, 

Gardar Eide Einarsson, Hala Elkoussy, Jon Mikel Euba, Cerith Wyn Evans, Jakup 

Ferri, Flying City, Luca Frei, Erik Göngrich, Gruppo A12, Daniel Guzman, Hatice 

Güleryüz, IRWIN, Chris Johanson, Y.Z. Kami, Karl-Heinz Klopf, Servet Koçyigit, 

Yaron Leshem, David Maljkovic, Oda Projesi, Paulina Olowska, Silke Otto-Knapp, 

Serkan Özkaya, Ahmet Öğüt, Şener Özmen, Dan Perjovschi, Ola Pehrson, Khalil 

Rabah, Mario Rizzi, RUANGRUPA, Solmaz Shahbazi, Wael Shawky, Ahlam Shibli, 

Sean Snyder, Nedko Solakov, SUPERFLEX • Jens Haaning, Pilvi Takala, Tintin 

Wulia, Alexander Ugay, Alexander Ugay • Roman Maskalev, Axel John Wieder • 

Jesko Fezer”  (http://www.iksv.org/bienal/arsiv.asp?biennial=1). 

             

Şekil–101: Alexander Ugay “ Teksaslıyız”                    Şekil–102: Pawwel Althamer “Ay” 
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 Şekil–103: Daniel Guzman “Mutluluk”                  Şekil–104: Erik Göngrich “Yeni İstanbul” 

 

Şekil–105: Cerith Wyn Evans “Ayrılma ve Birleşme”  

Türkiye’den katılan sanatçılardan Halil Altındere, Bienal’e İstiklal 

Caddesi’nde video çalışması ile katılmıştır. Sanatçı, videosunda caddeyi başından 

sonuna gündelik rutini kesintiye uğratan uçucu hayali anlar ile doldurmuştur (Kortun, 

2005, 87). 

 

Şekil–106: Halil Altındere “Miss Turkey” 
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Şener Özmen, Bienal’e “ İstanbul Guide” isimli bir rehber kitapla 

katılmıştır. Sanatçının amacı piyasadaki İstanbul merkezli kent rehberinin bir turist 

için kotarılmamış son derece faydalı, pratik bilgilerle biçimlenmiş içeriğini 

İstanbul’da ancak sergiler ve bağlantılı etkinlikler vesilesi ile ziyaretlerde bulunan bir 

sanatçının kalemi ile yeniden oluşturmaktır (Özmen, 2005, 157).  

Ahmet Öğüt, “Başkasının Arabası” isimli çalışması ile Bienal’e katılmıştır. 

Öğüt, bulduğu iki arabayı hazır kâğıt ve karton kullanarak dönüşüm sağlamıştır.  

 

 

Şekil–107: Ahmet Öğüt “Başkasının Arabası” 

Servet Koçyiğit, “Mavi Taraf Yukarı” isimli enstalasyon çalışması ile 

katılmıştır. Çalışması gündelik yaşama ait nesneleri dönüştüren ve birbirinden ayrı 

çalışmalar arasında bir diyalog oluşturan küçük sihirli dokunuşlar içermektedir. 

 

Şekil–108: Servet Koçyiğit “Mavi Taraf Yukarı” 
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Oda Projesi, 9. Uluslararası İstanbul Bienali’ne “Mahalle, Oda, Komşu ve 

Misafir?” başlıklı kitaplar ile katılmıştır. Söyleşi – kitap formatında hazırlanan 

kitabın başlangıç noktasını, sekiz soru oluşturmaktadır. Kişilerin içinde bulundukları 

mekân ve durumları ile ilişki kurma biçimleri üzerine oluşturulan bu sorular, 

katılımcılar tarafından verilen cevaplar ve sorulan yeni sorularla karşılık bularak 

kitapta bulunan 154 kişi arasında bir ağ kurulmasını sağlamıştır. Kitabın bel kemiğini 

Oda Projesi’nin soruları, katılımcıların metinsel ya da görsel cevapları, kendi soruları 

ve öz geçmişleri oluşturmaktadır (Oda Projesi, 2005, 194). 

Hüseyin Alptekin’in Venedik’teki San Marco Bazilikası’nın cephesinde 

bulunan dörtlü at heykeline duyduğu ilgi Bienal’deki “Atlar ve Kahramanlar” isimli 

çalışmasına ilham kaynağı olmuştur. Çalışma Alptekin’in kendi görsel kurgusuna 

göre düzenlenmiş ve sergilenmiştir. Dörtlü at heykeli Osmanlı etkisi ile yapılmış 

çiniler kullanılarak tekrar üretilmiştir. Böylece bu konuda toparlanmış olan 

fotoğraflardan oluşan videolara, heykelin Bizans döneminden beri maruz kaldığı 

etkinin derin izlerini yansıtırken bir yandan da çiniler sayesinde farklı iki kamusal 

sanat tarzının bir araya geldiği bir eser haline gelmiştir ( Paynter, 2005, 239). 

 

 

Şekil–109: Hüseyin Alptekin “Atlar ve Kahramanlar” 

 

Hatice Güleryüz ise Bienale “Tuhaf Yakınlıklar” isimli kitabı ve video 

çalışmaları ile katılmıştır. 
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Serkan Özkaya ise, “Davut” projesi ile Bianel’e katılmıştır. 

Michelangelo’nun “Davut” heykelini ilk elden deneyimleyerek, eseri insan yapımı en 

değerli nesne olarak nitelemiştir. Sanatçı heykelin kopyasından çok daha büyük ve 

muhteşem bir kopya yapmıştır (Paynter, 2005, 239). 

 

Şekil–110: Serkan Özkaya “ Davut” 

 

Heykel, kaidesine yerleştirilirken yıkılmış ve Bienal’deki bu fotoğraf 

kazadan birkaç dakika önce çekilmiştir ( Paynter,2005, 239). 

5.11.  10. Uluslararası İstanbul Bienali ( 8 Eylül- 4 Kasım 2007 ) 

Hou Hanru'nun küratörlüğünde düzenlenen 10. Uluslararası İstanbul 

Bienali'nde, "İmkânsız değil, Üstelik Gerekli: Küresel Savaş Çağında İyimserlik" 

başlığı altında 5 sergi mekânında, 96 uluslararası sanatçı ve sanatçı grubunun 150'yi 

aşkın projesi sergilenmiştir. Bienal, bir tema çevresinde düzenlenmiş geleneksel 

anlayışta bir sergi olmaktan ziyade izleyiciye mekânlarla doğrudan ilişki kurabileceği 

katılımcı bir deneyim yaşatmıştır (http://www.arkitera.com/ed107-10-uluslararasi-

istanbul-bienali.html#myslidemenu). 

10. İstanbul Bienali’nin mekânları, Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul 

Manifaturacılar Çarşısı, 3 Numaralı Antrepo, Santral İstanbul ve Kadıköy Halk 

Eğitim Merkezi olarak belirlenmiştir. İstanbul'un turistik haritalarında neredeyse hiç 

yer almayan mekânları seçen ve her bir mekânı farklı bir temayla ele alan Hou 

Hanru, bu temaları her mekânın simgesel anlamına, mimarisine, geçmişine, işlevine 
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ve kent hayatındaki yerine göre belirlenmiştir. Bu doğrultuda Atatürk Kültür 

Merkezi'nde kentsel yaşama dair, ütopya kavramına odaklanan 13 proje yer almıştır. 

AKM’ deki projelerin teması ise "Yakmalı mı, yakmamalı mı?" temasıyla sergide, 

fotoğraflar, video gösterimleri, heykeller, ve enstalasyon çalışmaları yer almıştır. 

İMÇ (İstanbul Manifaturacılar Çarşısı) bloklarının tarihini, mimarisi ve işlevi göz 

önünde bulundurarak, bu mekânın, "Dünya Fabrikası" teması çerçevesindeki 

projelere ev sahipliği yapmıştır. İMÇ’ deki sergi, küreselleşme çağında zamanla 

değişen çalışma ve üretme yöntemlerinin konu alındığı 27 proje yer almaktadır.  

Antrepo No.3'te uluslararası göç, kentleşme, kültürler arası ve sınır ötesi 

iletişimin konu olduğu 43 sanatçının eserleri yer almaktadır. ve kentlerdeki sınır 

alanlarına ilişkin eserler yer almıştır. Antrepo No.3, “Sosyal hayat ve kent hayatı” 

ana teması etrafındaki işlere yer verilen bir mekân olmuş ve kentleşme, göç, 

kültürlerarası diyalog, yerelleşme, göçmenlik ve kente entegrasyon, sınırlar 

etrafındaki konular işlenmiştir. "Entre-Polis", "Sokak Yaşamı" ve "Rüya Evi" 

başlığıyla eserler sergilenmiştir. Bu eserlerin sergilendiği paltformda, rüya görme, 

hayal kurma deneyimi yaşanabilmektedir. Bienalde, Atölye ve Eğitim Programı 

Proje Ortağı Santral İstanbul ile Kadıköy Halk Eğitim Merkezi de İstanbul Bienali 

kapsamında gerçekleşecek özel proje, paneller ve film programları da yapılmıştır. 

( http://kultur.sabah.com.tr/dosya/dosya-4012.html). 

Bienal’in kavramsal çerçevesi “İmkânsız Değil, Üstelik Gerekli: Küresel 

Savaş Çağında İyimserlik” olarak belirlenmiştir. Küresel savaş çağında savaş, 

çatışma ve çarpışmaların büyük bölümü gelişmekte olan ülkelerde 

gerçekleşmektedir. İmparatorluğun merkezi, dünyanın geri kalanına acımasızca 

şiddet ihraç etmiştir. Öte yandan, sömürgelikten çıkma ve bağımsızlık aşamasından 

modernleşme ve küreselleşme aşamasına yapılan zorlu geçişte, gelişmekte olan 

dünyanın karşı karşıya bulunduğu bir zorluk ta söz konusu olmuştur (Hanru, 2007, 

14). 

Küresel savaş ve liberal kapitalizmin küreselleşmesi çağında, modernleşme 

ve modernlik tartışmasına tekrar can vermek ve toplumsal gelişmeyi iyileştirecek 
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eylemci öneriler ortaya koymak imkânsız değil, üstelik gereklidir. Bugün 

modernleşme yerel koşullar ve ideallerle ilişkili çeşitli modeller üzerinde ve bireysel 

yerellikle, küresel arasındaki uzlaşmaların alanında gerçekleştirilmelidir. Çağdaş 

sanat, modernleşmenin ve modernliğin bir ürünüdür. Küreselleşme ve birçok 

gelişmekte olan ülkenin küresel üretim ve iletişim sistemiyle bütünleşmesiyle 

birlikte, çağdaş sanat, Batı’nın çok ötesinde, her yerde yaratılmakta ve 

sergilenmektedir (Hanru, 2007, 17).  

5.11.1.    10. Uluslararası İstanbul Bienali’ne Katılan Sanatçılar  

Onuncu Uluslararası İstanbul Bienali kapsamında, 18`i Türkiye’den olmak 

üzere dünya güncel sanat çevrelerinde tanınan ya da yeni keşfedilen 96 sanatçı ve 

sanatçı grubunun 150’yi aşkın projesi sergilenecek ve kavramsal çerçevesi etrafında 

düzenlenmiş geleneksel anlayışta bir sergi değil, aksine ortak zekâya dayalı sanatsal 

üretimi ve fiziksel mekânlarla ilişkiye girmenin yaşayan sürecini vurgulayacak 

sanatçılar seçilmiştir (10.Uluslararası İstanbul Bienali Katoloğu). 

Bienale katılan sanatçılar şu şekilde sıralanmıştır: 

“Hamra Abbas,  Adel Abdessemed,  AES+F, Vahram Aghasyan, Buthayna 

Ali, Allora Calzadilla, Selçuk Artut, Kutluğ Ataman, Fikret Atay,  Jonathan 

Barnbrook,  Ramazan Bayrakoğlu, Justin Bennett, Ege Berensel - Serhat H. 

Yalçınkaya - Banu Ornat, Ursula Biemann, Bik Van der Pol, Cao Fei, Banu 

Cennetoğlu, Lia Chaia,  Paul Chan, Chen Hui-Chiao, Chen Chieh-Jen, Claire 

Fontaine, Teddy Cruz, Nancy Davenport, Burak Delier, Democracia, Atom Egoyan, 

İdil Elveriş - Zeren Göktan,  Extramücadele, Daniel Faust, Didier Fiuza Faustino, 

Christoph Fink, Nina Fischer - Maroan El Sani,Vicky Funari - Sergio de la Torre, 

Bodil Furu - Beate Petersen, Rainer Ganahl, Jean Baptiste Ganne, Gimhongsok, 

Renée Gren, Ivan Grubanov, Ha Za Vu Zu, Erdem Helvacıoğlu, Huang Yong Ping, 

Emre Hüner,  Sanja Ivekovi,  Eleni Kama,  Kan Xuan, Ömer Ali Kazma,  Ian Kiaer,  

Sora Kim,  Taiyo Kimura,  Gunilla Klinberg, Aleksander Komarov, Rem 

Koolhaas/AMO, Markus Krottendorfer, Lee Bul, Minouk Lim, Lu Chunsheng, 

Cristina Lucas, Ken Lum,  MAP Office, Ramón Mateos, Julio Cesar Morales, 
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Multiplicity, Els Opsomer, Ou Ning, Ferhat Özgür, Peng Hung-Chih, Anu Pennanen, 

Alexandre Périgot, Tadej Poga?ar, Julien Prévieux,  Radek Community, Michael 

Rakowitz, Raqs Media Collective, Jewyo Rhii, Porntaweesak Rimsakul, Lordy 

Rodriguez, Sam Samore,  Fernando Sanchez castillo, Allan Sekula, Taro Shinoda, 

Sophia Tabatadze, David Ter-Oganyan, Nasan Tur, Katleen Vermeir - Ronny 

Heiremans, Wong Hoy-Cheong,  Xu Zhen, Yan Pei Ming, Yan Lei, Yang Jiechang, 

Tomoko Yoneda, Young Hae Chang Heavy Industries, Yushi Uehara / Berlage 

Institute, Zhou Hao - Ji Jianghong, Zhu Jia” (10.uluslarası İstanbul bienali Katoloğu) 

8 Eylül - 4 Kasım 2007 tarihleri arasında gerçekleşen 10. Uluslararası 

İstanbul Bienali’ne Türkiye’den: Apartman Projesi, Selçuk Artut, Kutluğ Ataman, 

Fikret Atay, Ramazan Bayrakoğlu, Ege Berensel - Serhat H. Yalçınkaya - Banu 

Ornat, Banu Cennetoğlu, Burak Delier, Extra Mücadele, İdil Elveriş - Zeren Göktan, 

Hafriyat, Erdem Helvacıoğlu, Emre Hüner, K2, Ömer Ali Kazma, Ferhat Özgür, 

Studio KAHEM ve Sarkis gibi sanatçılar ve gruplar katılmıştır (10. İstanbul Bienali 

Katoloğu). 

 

      

Şekil-111: Buthayna Ali ‘‘Biz’’                            Şekil-112: Chen Huı- Chıao ‘‘Duyuların Kanatları’’ 
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Şekil-113:Elenı Kamma‘‘ Lalelerle ölçüldü.Plana göre değil’’        Şekil-114: Lee Bul ‘‘Büyük Hikayem: Ağla Taşlara’’ 

 

        

Şekil-115: Lu Chunsheng ‘‘ Kimyanın Tarihi’’            Şekil-116:Wong Hoy-Cheong‘‘Aman Sulukule Canım Sulukule’’ 

 

Bienal’ e katılan Türk sanatçılardan Erdem Helvacı ve Emre Hüner AKM’ 

de “Yakmalı mı, yakmamalı mı?” sorularına cevap aramaktadırlar. 

 10. Uluslararası İstanbul Bienal’ine katılan Erdem Helvacı “Sessiz 

Duvarlardaki Hatıralar” isimli ses enstalâsyonu ile katılmıştır. Çalışmada sanatçı bu 

mekanda gerçekleştirilen gösterilerin kayıtlarını, boş mekanın ve çevresinin sesini, 

çeşitli kişiler ile yapılan röportajların ses kayıtlarını ve tüm bu kayıtların proses 

edilmiş örneklerini içermektedir (Anonim,2007: 72).  
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Emre Hüner ise Bienal’e, “Panoptikon” , “Boumont” isimli video 

çalışmaları ile katılmıştır. “Boumont” isimli video ile ekolojik sorunlar, yoksulluk, 

risk toplumu ve modern insanın doğa ile ilişkisi konu edilmiştir. Aslında günümüz 

dünyasına göndermeleri içeren, teknolojinin bilinçsiz gelişimi ve kaynaklarını hoyrat 

kullanma sonucu kendi sonunu hazırlamaya hazır olduğu iddia edilen bir dünyayı 

anlatmaktadır (Erden, 2007.426), (Anonim, 2008).  

Ramazan Bayrakoğlu da Bienal’e “İzleyiciler” isimli duvar üzerine akrilik 

ile yapılmış eseri ve “Basit Cevaplar” isimli çalışması ile katılmıştır. Proje 10 dijital 

baskıdan oluşmaktadır. Bayrakoğlu, tekstil sanayinde çalışan insanlarla tekstil 

alanında, ekonomik kriz, Türkiye'nin AB adaylığı, ekonomideki Çin faktörü ile ilgili 

röportajlar yapmıştır. Soruların cevaplarının yer aldığı metinleri panolara 

yerleştirmiştir (Alphan, 2007).  

 

 

Şekil–117: Ramazan Bayrakoğlu “İzleyiciler” 

 

Ege Berensel, Serhat H. Yalçınkaya, Banu Ornat ise Bienal’e “TST-Türkü 

Söylemeyen Tepe” isimli üç ekranlı 20’şer dakikalık bir video düzenlemesi ile 

katılmıştır. Siyanürlü altın madenciliğine karşı doğalarını korumak için mücadeleye 

başlayan ve sularının ve topraklarının siyanürle kirlenmesine karşı mücadele eden 

köylülerin, emperyalist madenciliğe tepkilerini hikâye ediyor (Anonim, 2007:174), 

(Alphan, 2007). 
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Şekil–118: Ege Berensel, Serhat H. Yalçınkaya, Banu Ornat “TST-Türkü Söylemeyen Tepe” 

    

Burak Delier, “Ters Yön: Karşı-Hizmetler” adlı afiş, poster ve broşürle 

Bienal’e katılmıştır. 

 

 

Şekil–119: Burak Delier “Ters Yön: Karşı-Hizmetler” 

 

Sanatçı Ömer Ali Kazma,  “Engellemeler” isimli video çalışması ile 

Bienal’e katılmıştır. Bir diziyi oluşturan videolar aynı aileye mensup ama her biri 

kendisine ait önermeleri ve değer sistemleri olan, ayrı birer video çalışmasıdır. 

Bazıları uyum içindeyken, bazıları çatışmaktadır ve hepsi yanımızdan yöremizden 

çıkmış hikâyelerdir (Anonim, 2007, 200). 
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Şekil–120: Ömer Ali Kazma  “Engellemeler” 

 

Ferhat Özgür, “Bugün Günlerden Pazar/Tesi” isimli video çalışması ve 

“Oyun Alanı: Bulmaca” isimli çalışması ile katılmıştır. Bulmaca tahtasının kamusal 

bir alana yerleştirilmesiyle, gelip geçenlerin de bulmacaya katılmaları ve yapıtla 

temas kurmaları mümkün olmaktadır. Bu şekilde projenin etkileşim kurma gücü bir 

kat daha artmaktadır (Anonim, 2007, 214). 

 

 

Şekil–121: Ferhat Özgür “Bugün Günlerden Pazar/Tesi”, “Oyun Alanı: Bulmaca” 

 

Selçuk Artut, Antrepo No: 3’te ‘Alt Basamaklar’ isimli ses enstalâsyonu ile 

Bienal’e katılmıştır.  
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Şekil–121: Selçuk Artut “Alt Basamaklar” 

 

Fikret Atay, “Tinica” isimli ses ve video çalışmasında şehir kavramına karşı 

yokluğun yarattığı ifade patlamasını ve tüketim nesneleri olan tenekelerle yapılan 

müziğe dönüşür. Varlıksal sonucu olarak gösteriyi ve şehre tekmelenerek yuvarlanan 

enstrümanlarla, sefaletin parlak bir ritüele, gösterininse birikim sahnesine dönüşünü 

ifade etmektedir (Pagel, 2007, 302). 

  

 

Şekil–122: Fikret Atay “Tinica” 

 

Kutluğ Ataman ve Atom Egoyan, Bienal’e ortak bir proje ile katılmıştır. 

Kutluğ Ataman  “Tanıklık” , Atom Egoyan ise “Auroralar” isimli video çalışmaları 

ile katılmıştır. 
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Banu Cennetoğlu ise Bienal’ e “Korkutan Asyalı Adamlar” isimli 

enstalâsyonu ile katılmıştır. Çalışma, İstanbul’un Asya’yı Avrupa’ya bağlayan çevre 

yolunun kenar yeşil alanlarında çekilmiş fotoğraflar ve hareketli yıldız 

projeksiyonundan oluşan bir enstalasyon çalışmasıdır. Haberleri olmadan fotoğrafları 

çekilen “Asyalı adamlar” Avrupa’nın korkulu rüyası Türk istilasına ironik bir 

gönderme yapmaktadır. Enstalâsyondaki düzensiz ve hızlı hareketlerle kendini 

duvardan duvara çarpan yıldız ise Avrupa Birliği’nin olası 26. yıldızıdır 

(Anonim,2007, 310). 

  

 

Şekil–123: Banu Cennetoğlu “Korkutan Asyalı Adamlar” 

 

Sanatçı Sarkis, Taksim Atatürk Kitaplığı’nda “Sinan Louis Khan” isimli 

enstalasyon çalışması ile Bienal’e katılmıştır.  

“Apartman Projesinde” Ceren Oykut, Selda Asal, Neriman Polat 

bulunmaktadır. Projede 8–15 yaş arasında Türkiye’nin değişik bölgelerinden göç 

etmiş aileler ile zor şartlar altında var olmaya çalışan çocuklarla çalışmışlardır. 

Çalışmanın amacı, lüksün, sefahatin bu kadar yakınında yer alan bu mahallelerde 

gençlerin hayatta kalma mücadelelerini hayaller üzerinde görünür kılmaktır. Çocuk 

ve gençlerin duygusal dünyalarını kavramaya, düşüncelerini özgürleştirebilmeye, 

açığa çıkartabilmelerini sağlayacak zemin hazırlamaya ve bunları film, fotoğraf, ses, 

çizgi aracılığı ile yeniden oluşturmaya çalışmaktır (Anonim, 2007, 510). 
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1987’de yapılmaya başlayan İstanbul Bienali hem iç kültürel gelişme hem 

de uluslararası statü arayışındaki Türkiye’nin modernleşme projesinin bir parçası 

olarak görülmektedir. Bienal artık belli bir olgunluk kazanmış durumda ve şimdi 

üzerine düşen iş, taze kan bulup, çağdaş sanatın yaratılmasında bir öncü olarak 

kendini yeniden icat etmektir. Bugünün jeopolitik gerçekliği içerisinde, modernleşme 

sorusunun üzerine gidildiğinde kentleşme, ya da İstanbul’a özgü patlayıcı kentsel 

genişleme modernleşmenin en görünür ve önemli işaretidir. Dolayısıyla, İstanbul’un 

kentsel ve mimari koşullarını keşfetmek bu Bienal’in anlayışının çıkış noktası ve 

merkezi referans noktası haline gelmiştir. Kültürel, toplumsal ve hatta siyasi 

deneylerde bir öncü olarak çağdaş sanat şehirle ilişki kurmalıdır. Bu ilişki sayesinde 

Bienal, yeni bir gerçeklik içerisinde taze enerji ve önem kazanabilir. Bienal yenilikçi 

projelerin ve stratejilerin bir laboratuarı, farklı, çoklu modernleşme modelleriyle 

yapılacak deneylerin ve üretimlerin mekânı haline gelmektedir. Bienal ve sanatsal 

eylemler, yenilikçi müdahale, güçler aracılığıyla kültürel ve toplumsal değişikliklere 

ön ayak olmada -bir tür şehir gerillası gibi- rol üstlenebilirler. Metropolün bu sınırsız 

derecede dinamik, karmaşık ve heyecan verici gerçekliği sanatçılara ve diğer 

yaratıcılara, hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını harekete geçirecek yoğun bir ilham 

kaynağı olmaktadır (Hanru 2007, 17–18). 
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BÖLÜM 6 

6. SONUÇ  

Türk sanatı bilindiği gibi yüzyıllardır varlığını sürdürmektedir ve tarih 

içerisinde toplumun kültürel yapısına uygun olarak zaman içerisinde değişmiş ve 

gelişimini sürdürmüştür. Türk kültür – sanat ortamı bienal dönemine gelinceye kadar 

içe kapalı, kendi içerisinde gelişme göstermiştir. 

Hiçbir sanat eseri; siyasal ve ekonomik şartlar, kültürel ortam ve zamandan 

soyutlanarak ortaya konulamaz. Sanat eserinin oluşumunu etkileyen etmenlerin 

başında, sanatçının yaşadığı çağ, bu çağın özellikleri, sanatçının yaşama biçimi, bilgi 

donanımı, ideolojisi, sosyo-ekonomik durumu, yaşadığı toplumun din, gelenek ve 

görenekleri, içinde yaşadığı dönemin sanat politikası ve sanatçının bütün bu olguların 

içindeki, konumu duyarlılığı gelir.   

Osmanlı Dönemi’nde çağdaşlaşma adına Batı ile yaşanan etkileşim Lale 

Devri’nde olmuştur. Buna bağlı olarak Türk resim sanatının kökten yenilenme ve 

değişme süreci ise daha çok 19. yüzyılda gerçekleşmiştir. Her alanda Batı’ya 

açılmanın ardından toplumu yeni oluşumlara yaklaştırmak, eğitim seviyesini 

yükseltmek, sanat kültürünü arttırmak en önemli hedefler arasında olmuştur. Buna 

bağlı olarak günümüz Türk sanatçıları belli bir yerde çevrelerine bakma, kendi 

yarattıkları değerlerle, yöresel ve evrensel değerler arasında bir bağ kurma gereği 

duymuşlardır. Sanatçıların girdikleri bu kimlik arayışları, toplumsal ve siyasal 

yapıdaki değişimlere bağlı sanat anlayışlarında da gelişmeler olmuştur. 1980’den 

sonra yaşanan siyasi, sosyal ve ekonomik alandaki değişimler Türkiye’nin 

yeniliklere açılmasını gerektirmiştir. Bu doğrultuda İstanbul Kültür Sanat Vakfı , 

(İKSV) 1987 yılından bu yana, farklı kültürlerden sanatçılar ve izleyiciler arasında, 

görsel sanatlar alanında, İstanbul’da bir buluşma noktası oluşturmayı amaçlayan 

Uluslararası İstanbul Bienali’ni düzenlemiştir. 

Türkiye’ de 1980 sonrası görülmeye başlayan Bienal etkinliklerinin Türk 

sanat ortamına sunduğu yeni sergi anlayışı, uluslararası düzeyde bir etkinlik olarak 
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gündemdeki yerini günümüzde de korumaktadır. Uluslararası sanat dünyasında 

varlık göstermek amacı ile başlatılan Bienal etkinlikleri tarihi mekanların çağdaş 

yorumları ile tekrar sunumu öne çıkan sanatçıların tanıtımı, seçici kurullar ve 

küratörlerden oluşan, yapısı ile, Türk kültür sanat ortamında alışılmışın dışında bir 

sergi anlayışı getirmiştir. Bu bağlamda en önemli örnekler ise 1986 yılında 

Ankara’da açılan ve sadece 4 kez düzenlenebilen Uluslararası Asya - Avrupa Sanat 

Bienali, 1987’de başlayan ve hala günümüzde de varlığını devam ettiren Uluslararası 

İstanbul Bienali’dir.  

Bienallerin Türk kültür – sanat ortamına getirdiği yenilikler elbette 

tartışmasız bir gerçektir. Sergileme geleneğimizdeki değişimler, çağdaş sanat 

oluşumlarının ortaya çıkmasında ve geniş kitlelere tanıtılmasında, önemli bir rol 

üstlenmiştir. Bienal çerçevesinde tartışılan kavramsal çerçeve ile adından en çok söz 

ettiren sanat etkinliği olmuştur. Türkiye, uluslararası sanat pazarında yer edinme ve 

sanat ortamında bulunmak için Bienallere katılmış ve Bienal düzenlemiştir. 

Michelangelo Pistoletto, Arnulf Rainer, Gilberto Zorio, Daniel Buren, 

Markus Lüpertz gibi starların katıldığı ilk iki bienal daha çok yerel ile taze "ithalin" 

buluşma sahasına benziyordu. Galeriler, müzeler (Resim Heykel, Aya İrini, Hareket 

Köşkü, Askeri Müze, Basın Müzesi...) ve yerel sanat ortamı arasında bir kapsayıcılık 

özelliği gösteren ilk iki serginin ardından sanatçı seçimlerinin kısmen davet edilen 

küratöre devredildiği yeni bir modele geçilmiştir. İkinci bienalin adı artık “I. 

Uluslararası İstanbul Çağdaş Sanat Sergileri” değil; “Uluslararası 2. İstanbul Bienali” 

olmuştur. 2. Bienal’de de, ilk serginin düzeni tekrarlanmıştır. 

3. Bienalde artık tek küratörlük sistemine geçilmiştir. Kortun, bienal için 

Türkiye'yi temsilen beş sanatçı seçmiştir. Bienal ne geleneksel mekânlara ne de özel 

galeri ve müzelere taşmaktadır, artık Bienal tek çatı altında tolanmıştır. 3. Bienalin 

Türkiye açısından önemi bir megalopol olarak İstanbul'u öne çıkarmaktı. Bienalle 

birlikte İstanbul'un çağdaş sanat yaşamına ilk kez çağdaş sanat müzesi 

kazandırılmıştır. Bienale katılan sanatçıların kültürel farklılığı irdelemelerinin 

yanısıra, günümüzün nabzını tutmaları ve mümkün olduğu kadar genç olmaları ve 
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gelecek vaat etmeleri ön plana alınmıştır. Bienalde sergilenecek işler resim, heykel, 

enstalasyon, ve video sanatı gibi çeşitli işlerden oluşmuştur. 

4. Bienal’de, sergiye katılacak olan sanatçıları belirleme hakkı, farklı 

ülkelerden küratörlere değil; tek bir küratöre, René Block’a verilmişti. ilk 3 

Bienal’de kişiler, genel koordinatör vazifesi görürken René Block ile birlikte Bienal, 

tek bir küratör ile ve pavyonsuz olarak işlemeye başlamıştır. Block, bienallerin 

yapılmasından buyana en çok eleştirileni, tartışılanı düzenlemiştir. Yabancı bir 

küratörün Türkiyeli sanatçıları nasıl ve neye göre seçeceği, Oryantalist yaklaşımcılığı 

çok eleştirilmiş ve sorgulanmıştır. Fakat Block, buna karşılık arkasına aldığı IFA 

desteği, sahip olduğu Beuys koleksiyonu ve bugün tekrar gündemde olan 

Antrepo'dan, AKM'deki Fluxus sergisine kadar İstanbul'un gerçek anlamda 

uluslararası bir etkinlik zinciri ile tanışmasını sağlamıştır.  

5. Bienal’ inde Bienal mekânları şehrin tamamına yayılmıştır. Kadın 

sanatçıların Bienale katılımı ağırlıktadır. 

6. Uluslararası İstanbul Bienalindeki sanatçıları çoğunlukla genç sanatçılar 

oluşturm uştur.Bienal’de resim ve fotoğraf ağırlıkta olmuştur. 

Türkiye’nin Bienal düzenleme amaçları dışa açılmanın yanı sıra, Bienal 

etkinlikleri, Türk kültür sanat ortamında yeni bir sergi modeli sunmuştur. Fakat bu 

sergi modeli dışarıdan alınma bir modeldir. 

7. Uluslararası İstanbul Bienali içerdiği 'Ego kaç' temasıyla olduğu kadar, 

Küratör Yuko Hasegawa'nın seçtiği genç Türk sanatçıları ve eserleriyle de dikkat 

çekmiştir. Ömer Ali Kazma, Leyla Gediz, Cem Arık ve Mukadder Şimşek, 

Hasegawa'nın sanat ortamına sunduğu 'genç Türkler' olarak kendilerinden söz 

ettirmiştir. 

8. Uluslararası İstanbul Bienali’nde sergilenecek eserlerin yüzde 45'ini 

video kökenli yapıtlar içermiş, 8. Uluslararası İstanbul Bienali’nde hiçbir performans 

projesi yer almamıştır. 
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9. Uluslararası İstanbul Bienali, ilk kez iki küratörün ortak çalışmasıyla 

gerçekleşmiştir. 9. Uluslararası İstanbul Bienali'nin getirdiği yeniliklerden birisi, hem 

İstanbul'da, hem de Hollanda'nın Eindhoven şehrindeki Van Abbemuseum'da 

eşzamanlı olarak gerçekleşmesidir. Dokuzuncu Bienal’in en önemli özelliklerinden 

birisi de, gerek yıldızı henüz yeterince parlamamış gençlere ağırlık veren sanatçı 

seçimi, gerekse düşük bütçelerle kotarılmış mekânların kullanım biçimiyle daha 

avangart bir tavır benimsenmesidir.. 9. Uluslararası İstanbul Bienali'ne diğer 

Bienallere oranla daha az sayıda sanatçı katılmıştır. 

10. bienalde 18`i Türkiye’den olmak üzere dünya güncel sanat çevrelerinde 

yeni keşfedilen 96 sanatçı katılmıştır. Bienal, bir tema çevresinde düzenlenmiş 

geleneksel anlayışta bir sergi olmaktan ziyade izleyiciye mekânlarla doğrudan ilişki 

kurabileceği katılımcı bir deneyim yaşatmıştır. 

Ülkemizde yapılan Bienal etkinlikleri Türk kültür – sanat ortamında önemli 

bir sanat etkinliği olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde yapılan Bienal etkinlileri ile 

en başında Türk kültür sanat ortamına ‘‘Bienal’’ ve ‘‘Küratör’’  kavramı 

yerleşmiştir. Yabancı sanatçılar, yazarlar, küratörler tarafından ilgi ve merakla 

izlenen İstanbul Bienalleri Türkiye’nin ve İstanbul’un dünyaya tanıtılmasında ve 

sanat coğrafyasında yer edinmesinde önemli görevler üstlenmiştir. 

  Ayrıca İstanbul Bienalleri geleneksel sergi anlayışını yıkmış ve sanatı 

mekânla birleştirmiş, hatta yapıldığı kentle birlikte sunmuş ve sanatı kapalı, sınırlı bir 

etkinlik olarak göstermekten kurtarmıştır. 

Sanatçı Hüseyin Bahri Alptekin ise İstanbul Bienali için;  

‘‘ Uluslarası İstanbul Bienali Türkiye için son derece önemli 

bir plastik sanatlar platformu olmasının yanı sıra diğer genç 

bienaller arasında da artık yerini ve önemini kabul ettirmeye 

başlamıştır. Bu bakımdan Bienal Türk sanat ortamını uyarıcı 

bir rolü de üstlenmektedir. Şu ana kadar düzenlenen bienaller 

kendine özgü bir izleyici kitlesini oluşturduğu kadar izleyicileri 

de plastik sanatlar alanında yeni arayışlar ve açılımlar aramaya 
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yöneltmiştir. Bienalin ve Türk sanatçılarının dışarıda daha çok 

tanınması ve Türk plastik sanatlar ortamını sürekli canlı 

tutması ve bu sayede de başka yeni organizasyonların ortaya 

çıkmasıdır.’’  

şeklinde açıklama yapmıştır (Alptekin,1997:28). 

İstanbul Bienali ile Türk sanat oratmına yeni biçim, teknik, malzeme ve 

farklı sanat anlayışlarının girmesine neden olmuştur.  

Bienaller, Türk kültür sanatının dünya sanat ortamında tanınmasında önemli 

bir görev üstlenmiştir. İstanbul Bienalleri Türk kültür sanat ortamına yeni kavramlar 

getirmiş ve bunların tartışılmasına olanak vermiştir. Ayrıca Türk sanatçıların tanıtılıp 

uluslararası Bienallere, sergilere davet edilmesini sağlamıştır. Türk izleyicisinin ve 

genç sanatçıların da dünyadaki sanatsal gelişimleri takip etmesinde etkili olmuştur. 

Bienal, Türk toplumunda sanatseverler başta olmak üzere, özellikle 

İstanbul’da yaşayan herkesi, enstalasyon, video enstalasyon, performans, ready 

made, resim, heykel vb. gibi sanatsal üslup ve teknik açılımların sunduğu yapıtlarla 

baş başa bıraktı 

Bienallerde sanatçıların enstalasyon, performans, video sanatı gibi sanatlara 

ağırlık vermesi, resim, heykel gibi eselerin çok az olması bienallerin genç sanatçılar 

açısından bir ölçüt olarak görülüyor denebilir. 

Bienallerle insanların tarihi mekânlara farklı gözlerele bakmaları 

sağlanmıştır. 

Bu araştırma sürecinde üniversitelerdeki öğrencilerin henüz, hemen hemen 

birçoğunun Bienallerden haberinin olmadığı ve Bienal kelimesinin hiç duymadığı 

gözlenmiştir. Bunun nedeni ilgisizlik, haber bültenlerinde geçmediği, reklam 

eksikliğinden kaynaklandığı, gerekli duyurunun Anadolu’daki Üniversitelere yeterli 

yapılmadığı şeklinde düşünülebilir. Bu kültür sanat aktarımının Anadolu’daki 

üniversiteler arasında ve halkla olmadığı düşünülmektedir. Bu bağlamda İstanbul 

Bienalinin Türk kültür sanat ortamına ve sanat eğitimine katkısı için Kaya Özsezgin; 
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‘‘Bienalin Türk sanat ortamına, olumlu şeyler kazandırdığı 

kuşku götürmez. Bienal düzenleyen bir Türkiye imajı, 

bienallere yabancı bir Türkiye imajından elbette daha 

olumludur. Dünyanın her yerinde bienaller, en yeni çağdaş 

sanat ürünlerinin sergilenmesine ve kitleye tanıtılmasında işlev 

sahibi olduğuna göre, İstanbul Bienali’ nin de bu yönde bir 

işlevi gerçekleştirmesi beklenir. Nitekim de öyle oluyor: 

Bienalin izleyici kesimi, bu yönde yapıt veren ya da bu tür 

yapıtlar üzerinde düşünme pratiği yapan gençler oluşturuyor. 

Ancak bu kesimin bienalle yeterince iletişim kurabildiğini 

söylemek zor. Özellikle ülkemizde sanat eğitimi veren 

kurumlara mensup elemanların ve öğrencilerin, bienalin açık 

bulunduğu süre içinde İstanbul’ a gelmelerini sağlayacak toplu 

ziyaretler kolaylaştırılabilir. Bienalde düzenlenen işlerle ilgili 

olarak, çağdaş sanat sorunlarının tartışıldığı paneller, her tür 

katılımı özendirici yönde geliştirilip, bütün bir panel süresine 

yayılabilir.’’  

şeklinde açıklama yapmıştır (Özsezgin,1997:24).  

Uluslarası İstanbul Bienalleri, bazı olumsuzluklara rağmen hem İstanbul’ un 

hem Türkiye’ nin çağdaş sanat ortamında tanınmasında, hemde Türk sanat oratmına 

getirdiği yeniliklerle adından söz ettirmiştir. Bienallerin, bu halledilebir sorunlarının 

kalıcı çözümü ve eksikliklerin giderilmesi sonucunda ne gibi sonuçlar doğuracağı 

gelecekteki bienal ortamlarında gözükecektir. 
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