
 
The Eye’s Ray 
 
İtalyan roman yazarı ve denemeci Italo Calvino’nun “The Eye’s Ray” metninin merkezinde bakış 
ve görüş yer alır. Bu metinde Calvino, eski bilimsel teorilere döner. İlk dönem bilim insanları için 
görme hem zihinsel hem de fiziksel bir süreçti. Onlara göre görme beyinde başlıyordu ve ışık 
gözlerden ışınlar halinde çıkıyordu. Bu aydınlatıcı gücün benzeri, günümüzde sinema ve 
fotoğrafta bulunabilir; tıpkı bu sergide ışığı somut hale getirecek bir yüzey bulana kadar 
ışıldayan – dolayısıyla bir şeyi görünür kılabilecek – ışınlar gibi. Calvino’nun metniyle bağdaşan 
bir şekilde Sefer Memişoğlu “The Eye’s Ray” sergisinde bize ışık, görüş ve aydınlatıcı bakış 
üzerine farklı perspektifler sunuyor.  
 
Örneğin; Fransız filozof Guy Debord’un portresine bir bakın. Sitüasyonistlerin kurucusu 
Debord’un en bilinen kitabı 1967’de basılan Marksist eleştirel teori örneği “Gösteri 
Toplumu”dur. Memişoğlu’nun bu çiziminde Debord, adeta önündeki izleyicinin kim olduğunu 
görmek için aydınlatırmışçasına bize cepheden bakar. Son derece gerçekçi bir temsil olmasına 
rağmen, bu çizimin aynı zamanda tasvir edilmesi zor bir tarafı da var. Yüzü donmuş bir maske 
gibi çizilmiş, bakışı ise neredeyse yok gibi. Memişoğlu bu çizimde model olarak Debord’un 
birçok fotoğrafını derleyip biraraya getirdi. Dolayısıyla görseldeki özne gerçeklikten alınmış 
değil, fotoğrafın yarattığı gerçekliğin bir temsilinden ibaret. Katmanlı bir maskeye dönüştürülen 
Debord, bir zamanlar karşısında duran bütün sanatçılara ve fotoğrafçılara bakmaktadır. 
Kendisinin imgelerini ve bakışını yakalamak isteyen bu kişilere bir kameranın veya kâğıdın 
arkasından saklanarak bakmaktadır. Debord deseni, birçok kişiye bakan tek bir kişiyi resmeder, 
o kadar ki artık kendisini görmeyiz. “Gösteri Toplumu”nda Debord bizi gösteri fazlalığına karşı 
uyarmıştı. Burada ise bu fazlalığın sonucunu görüyoruz: kalıcı bir yabancılaşma hali.  
 
Sergideki başka bir önemli figür ise Medusa. Gözlerinden çıkan ışınlar sadece Medusa’nın 
görmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bu bakışı gören herkesi taşa çevirebiliyor: 
Medusa’nın gözlerinden en karanlık ışık yayılıyor. Ama Medusa kendi bakışıyla karşılaşırsa, 
geriye sadece karanlık kalır. Dolayısıyla ışık olan yerde karanlık da vardır. Fazla ışık ise en 
nihayetinde karanlığı getirebilir. Fakat korkmayın bu sadece karanlık bir sergi olmayacak. “The 
Eye’s Ray” karanlığın ya da ışığın tarafında durmuyor, daha ziyade onların birbirlerinden ayrı 
var olamayacaklarını gösteriyor. Bütün mesele karanlıktan korkmayıp, ışık ve gölge arasındaki 
etkileşimin güzelliğini benimsemekte.  
 
Sanneke Huisman 
 
 


