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                                                          SUNUŞ 
 
Sanat tarihinin popüler sahnelerinden hatırladığımız iki kalabalık çehresi vardır: siyasî 
iradenin taşıyıcısı olarak kabul edilen ilki (protesto gösterileri ve devrimci kitleler), pek 
çok tarihsel ya da alegorik resimde karşımıza çıkar. Daha nötr ve dağınık olan ikincisi 
ise, genellikle kentin, modernitenin ve kent hayatının temsiliyle bağlantılıdır. 
Şüphesiz, kalabalık asla nötr değildir… Görünürdeki bu isimsiz bedenler, anonim 
zihinler ve harcıalem mekânlar, aslında her zaman, kamusal mekânların hâkim 
politikalarıyla ilişkili anlatılar ve imgeler üretirler. Kalabalıkların “tarafsız” temsili 
olmaya meyleden empresyonist vakayinameler bile, sokak yaşamının rastgele 
enstantanelerinden ibaret değildir. Modernitenin ilk dönemlerinin kaydını tutan bu 
resimler, kent kalabalığının standartlaşmasını, kamusal mekânda kontrolün ve 
sokaktaki kalabalıkların davranışlarının nizama sokulmasının ilk adımlarını 
yansıtırlar. 
 
Tek perspektif bu mudur? 
 
Kalabalıklar arasında bir birey olarak seçilmek, tebarüz etmek, bugün kimliği 
oluşturan en önemli boyutlardan biri haline gelmiştir. Ayırt edilmek, başarıyla hayata 
geçirilmiş yaratıcılığın, özgünlüğün ve sahihliğin gözle görülür işareti durumunda. Ne 
var ki, bu iddianın perspektifine, sadece yeni bir “ekonomi deneyimi”nin bir veçhesi 
olarak bakılabilir: Hayat tarzı sektörlerinin bireyi benzersiz bir “meta kişiliği”ne 
dönüştürmesi söz konusudur. 
 
Gösteri kültüründe, herkes oyuncudur. 
 
Kültürel ve siyasi mekânın 1990’lar boyunca geçirdiği dönüşüm, kamusal mekânda 
farklı kontrol mekanizmalarını barındırır ve aynı zamanda, güvence ve güvenlik 
propagandasını yerleşikleştirir. Kitlesel olaylara, savaşlara ya da şiddet kullanan 
eylemcilere dair gösteri niteliğindeki haberler, hayal gücümüzü besleyen, estetize 
edilmiş imgelere dönüştürülür. Bu imgelerden hoşlanmaya başlarız ve onları aksiyon 
filmlerini, korku ya da afet filmlerini seyredermişçesine zevkle seyrederiz. Bunlar bize, 
korkunun başka bir yerlerde yaşanmakta olduğunu, bu nedenle seyrettiklerimizin 
görsel hazzına kendimizi rahatça bırakıp güvenlikte olma hissinin tadını 
çıkarabileceğimizi söylerler.  
 
Dünya çapında, toplumun kapitalist modernleşmesine ve kent alanlarının kilit 
bölgelerinde yaşanan mutenalaştırmaya, kamusal mekânların siyasi kontrolünün 
daha da sıkılaştırılıp yaygınlaştırılması eşlik ediyor. Gözetim teknolojileri ve yeni 
davranış rejimleri, aynı anda işleyen iki süreçle, kamusal alanın özelleştirilmesiyle ve 
kamusal-özel alanlar arasında yeni ayrım biçimlerinin oluşmasıyla teşvik ediliyor.  
 
Gerçeklik Bitti [Kalabalık ve Performans: protesto gösterisi, kamusal mekân, bedenin 
kullanımı],  kamusal alanda yeni kolektif düşünce ve kolektif eylem imkânlarını 
araştırmaktadır. Bir grup sanatçıyı, küratörü, dergi yayıncısını ve radyo programcısını 
bir araya getiren sergi, sokaklardaki kalabalıkların performatif yönlerini ve kamusal 
alandaki beden pratiklerinin siyasi içerimlerini sorgulayan teorik-pratik bir platformdur. 
Gerçeklik Bitti [Kalabalık ve Performans], 2005 yılından beri çeşitli aşamalarda 
geliştirilmektedir. Sürece eşlik eden sergiler, yayınlar ve tartışmalar, sabit ve kesin 
sonuçları olan nihai projelerden ziyade, araştırmanın durum fragmanları ve adımları 
olarak kavramsallaştırılmaktadır. 
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                                                        ESERLER 
 
 
Inventory, Koagulum – ticaretin kalbinde geçici bir pıhtılaşma, 2000, 19 dk. 
 
Inventory, 1996’da aynı adlı dergiyi kuran bir grup sanatçı ve yazardan oluşuyor. 
Koagulum, kanda pıhtılaşmayı tarif eden tıbbî bir terim. Inventory, çağdaş toplumun 
tüketimci ve edilgin karakteriyle bağlantılı olarak farklı eylemler, müdahaleler ve 
durumlar yaratıyor. 
 

 

Koagulum – ticaretin kalbinde geçici bir pıhtılaşma, videoya çekilmiş iki eylemi 
sunuyor: Eylemlerden biri Londra’daki Oxford Caddesi’nde, diğeri Kingston’daki bir 
banliyö alış veriş merkezinde gerçekleştirilir. Inventory, afişler, bildiriler ve e-postalar 
aracılığıyla insanları Koagulum’a katılmaya davet eder. Eylemin amacı basittir: Alış 
veriş alanının ana yolu üzerindeki akışı durdurmak ve tüketim ritüelinin alışılagelmiş 
rutinini sekteye uğratmak. Bu tıkanıklığı yaratmak için, insan bedenleri kullanılır: 
İnsanlar, rugby oyunundaki pozisyonlardan biri temel alınarak, daire biçiminde 
dururlar. Davete icabet edip koaguluma katılanların buluşma noktası, alış veriş 
merkezinin yakınındaki küçük bir parktır. Daha önce hiç karşılaşmamış olan bu 
insanlar, az sonra gerçekleştirecekleri performans için küçük bir prova yaparlar. 
Performans sırasında, çevredeki her şey, dükkânlar, yayalar, sokak müzisyenleri, 
gelip geçenler, bir cumartesi alış verişine özgü bütün bilinçdışı devinimler, eyleme 
katılanların perspektifinden saçma ve gülünç görünür. Inventory grubunun daha 
sonra yazdığı gibi, bütün o itiş kakışı bir camın arkasından izledikleri hissine 
kapılırlar. Eylemler dükkânların dışında, “kamusal” alanda gerçekleştirilir ve esas 
itibariyle saldırganlık içermez. Ancak, olaylara müdahale etmeye çalışan güvenlik 
görevlileri arasında ciddi bir şaşkınlığa neden olur.  

       ⊂ Jelena Vesić ⊃ 
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Ligna, Telsiz balesi, Leipzig ana istasyonunda gerçekleştirilen bir 
performansın belgelenmesi, 22.06.2003, 15 dk. 
 
Performans, tiyatro ve telsiz sanatı grubu LIGNA, telsiz teknolojisinin geleneksel 
kullanımını ihlal etmeyi ve bu teknolojiye içkin olmakla birlikte unutulmuş ya da göz 
ardı edilmiş olan potansiyellerini yeniden hayata geçirmeyi amaçlayan deneysel 
durumlar tasarlamaktadır. 
 

Telsiz Balesi eylemi, önce Hamburg ana istasyonunda, bir yıl sonra da Leipzig’de 
gerçekleştirilir. Her iki mekân da yakın geçmişte özelleştirilmiş ve gözetim kameraları 
ile güvenlik görevlilerinin kontrolüne tâbi tutulmuştur. Dilenmek, yerde oturmak gibi 
“uygunsuz davranışlar” sergileyen insanlar, alandan dışarı çıkarılmaktadır. Telsiz 
Balesi, mekândan dışlanan bu davranışları geri getirir. Yüzlerce insan, ceplerinde 
küçük telsiz cihazlarıyla mekâna yayılma davetine uyarak istasyona gelir. Katılımcılar 
istedikleri herhangi bir yerde harekete geçebilecektir: peronlarda, merdivenlerde, alış 
veriş merkezinde vs. “Bale”, katılımcıların telsizlerden aldıkları talimatlar aracılığıyla 
senkronize edilir: onlara oturmaları, kalkmaları, ellerini dilenir gibi açmaları, arkalarına 
dönmeleri, dans etmeleri ya da perondan ayrılan devrim trenine el sallamaları 
söylenir... Telsiz Balesi, (polisin rahatlıkla engelleyebileceği) bir protesto gösterisi ya 
da toplantı olarak değil, bir ‘Zerstreuung’ olarak tasarlanır. Bu Almanca kelimeyi, 
yayılma, dağılma, oyalama olarak tercüme etmek mümkün. Dışlanmış davranışlar, 90 
dakikalık performans boyunca, mekâna musallat olan ruhlar gibi, gözetlenen kamusal 
mekânı bozarak tekinsiz ve kontrol edilemez durumlara açık bırakır.  

      ⊂ Jelena Vesić ⊃ 
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Dmitry Vilensky/ Chto Delat, Protesto Maçı, 2006, 28 dk. 
 
Rusya Sosyal Forumu, Temmuz 2006’da, St. Petersburg’da düzenlenen G8 zirvesiyle 
aynı sıralarda, Kirov Stadyumu’nda düzenlendi. Forumun açılışından önce Rus 
güvenlik birimleri “Bariyer” adı altında bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonun 
ardından, Rusya’nın dört bir yanından gelen 200’den fazla forum temsilcisi 
Petersburg’a gelirken gözaltına alındı. 

 
Sosyal Forumu zirveyle aynı sırada düzenleme fikri, otoritelerle ciddi tartışmalara 
neden oldu; sonuçta bize geri çevrilemeyecek bir teklifte bulundular: Forumu 
stadyumda gerçekleştirmek. Herkes, kolayca yalıtılabilecek bu alanın, durumu kontrol 
altında tutmak amacıyla tahsis edildiğinden emindi. Daha forum başlamadan, federal 
güvenlik ve polis, protesto gösterilerine ve foruma katılmamaları için aktivistlere 
şantaj yapmaya başladı. Pek çok baskı atölyesi forumla ilgili malzemeleri basmayı 
reddetti ve bildiri dağıtan insanlar tutuklandı. Otoriteler, foruma en asgarî düzeyde 
katılımın bile tehlikeli olacağını hissettirmek için ellerinden geleni yaptılar. 
 
Burada sunduğumuz film, Sosyal Forum sırasında yaşanan durumu yansıtıyor, öncü 
ve sıradan Rus aktivistlerle yapılan görüşmelere yer veriyor. Yaklaşık 50 bin kişilik 
kapasiteye sahip dev stadyum, sahada kamp kurmuş küçük aktivist grubu için 
sembolik bir arka plan oluşturuyor. Bu olayların anlamı açısından bir tür 
yabancılaştırma işlevi görüyor. 

  ⊂ Dmitry Vilensky ⊃ 
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Marcelo Exposito, Radikal Hayal Gücü, 2004, 60 dk. 
 
Çağdaş kapitalizme karşı etkili bir direniş biçimi olarak protesto gösterilerini yeniden 
icat edebilir miyiz? Haz ile politika arasında bir köprü var mı? Ya da, bugün, politik 
olanla estetik olanı, haz verici, neşeli, eğlenceli olanı birleştirebilir miyiz? Marcelo 
Exposito’nun, en yaygınları Reclaim the Streets [Sokakları Ele Geçir] başta olmak 
üzere, temellük pratiklerine dayalı yeni aktivist hareketlerin tarihini ve gelişimini 
incelediği bir saatlik belgesel filminde sorduğu belli başlı sorular, bunlar.    

 
Reclaim the Streets hareketi, 1990’ların başında, Londra civarında, rave partisi 
müdavimlerinin, çevrecilerin ve çeşitli sosyalist destekçilerin ittifakıyla doğdu. Anti-
kapitalist ve hedonist stratejileri buluşturan Reclaim the Streets, sokakları ele 
geçirmeyi, sokaktaki mutat davranış kalıplarını dönüştürmeyi, protesto ile rave’in, 
öfke ile arzunun radikal sokak partilerinde iç içe geçtiği yeni bir kamusal alan 
yaratmayı amaçlıyordu. Hareketin görece uzun tarihindeki en önemli anlardan biri, 18 
Haziran 1999’daki küresel eylem günüydü: Dünyanın dört bir yanındaki finans 
merkezlerinde gerçekleştirilen Kapitalizme Karşı Karnaval, alternatif küreselleşme 
hareketinin ileriki aşamaları açısından önemli olacak eylem biçimlerini doğurdu.  
 
Marcelo Exposito’nun Radikal Hayal Gücü belgeseli, geleneksel protesto biçimlerinin 
geçirdiği değişimi incelemektedir: Artık göstericiler kurban kimliğine bürünmez, polis 
barikatlarına saldırmaz, şiddetli çatışmalar yaşanmaz, “kalabalıkların adamı” yok 
olmuştur. Film, karnavalın isyanla, bireysel dönüşümün kolektif dönüşümle birleşerek 
mevcut iktidar ilişkilerini değiştirmeyi ve “yok edilemez yaşam iştahını” yüceltmeyi 
amaçladığı “haz politikası”nı gösterir. 
                                                                                                          ⊂ Jelena Vesić ⊃ 
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Johanna Billing, Devrim Projesi, 2001, 4,5 dk. 
  
Johanna Billing’in Devrim Projesi filmi, üniversitedeki sınıflarında oturmuş, net bir 
hedefleri olmaksızın sohbet edip kaynaşan, son moda kıyafetler içindeki bir grup 
genci gösteriyor. Film, aslında, Antonioni’nin, 1968 öğrenci hareketlerinin, 
kampüslerdeki huzursuzluğun, karşı-kültür ile kapitalist-konformist egemen kültür 
arasındaki çatışmanın simgesi haline gelmiş “Zabriskie Point” filmindeki ünlü 
sahnenin yeniden çekimi. Bu çarpıcı sahnenin yeniden çekiminde, kuşkusuz, 

günümüz gençliğinin duyguları ve politik görüşleri yansıtılıyor. Antonioni’nin filmindeki 
ilk sahnede, hep bir ağızdan konuşulan kalabalık bir odaya girerek, devrimci olmayı 
hedefleyen öğrencilerin hararetli tartışmalarına tanık oluruz – düşmanı nasıl 
tanıyacaklarını, nasıl bir taktik ve eylem tarzı izlemeleri gerektiğini tartışmaktadırlar. 
Billing’in karakterleri ise, bir sınıfta oturmuş, bir şey olmasını bekler gibidirler; ama 
hiçbir şey olmaz, iletişim kesintiye uğrar ve insanlar göz temasından bile kaçınırlar. 
Sessizlik ve bitmeyecek gibi gelen gerilim duygusu, fotokopi makinesinin gürültüsüyle 
bozulur, ama bir son görüntüsü arz eden bu anda, makineden bildiri yerine boş bir 
kâğıt çıkar. Ardından film tekrar başa döner.  
                                                                                                           ⊂ Jelena Vesić ⊃ 
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THE REVOLUTION WILL NOT BE TELEVISED (Devrim Televizyonda 
Gösterilmeyecek - A Revolução Não Será Televisionada), anti-televizyon 
programı – 8 bölüm, 25 dk. 
 
THE REVOLUTION WILL NOT BE TELEVISED projesi, 2002’de, bir anti-televizyon 
programı formatında başladı. Amacı, sanatsal içeriklerle televizyona müdahale 
etmekti. Görüntü, anlatı, metin ve müziği birleştiren 8 bölümden oluşuyordu. 
 

 
Projeye katılan sanatçılar ve gruplar:  
Alexandre Menossi, Ana Paula Oliveira, André Komatsu, Bijari, Carlo Sansolo, Cia. 
Cachorra, Contra Filé, Dionisio Neto, Dirtyhandz, DJ Maloca, Eduardo Verderame, 
Erika Fraenkel, Fabiana Serroni, Gabriela Inui, Hapax, Hugo Fortes, Jeyne Stakflett, 
Juliana Russo, Lia Chaia, Marcelo Cidade, Mari Lima, MC2, Michael Arms, 
Noisyman, Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, Objeto Amarelo, Ondina de Castro, 
Oni, Primitivo Gonzales, Ricardo Basbaum, Ricardo Ramalho, Regina Silveira, 
Roberta Estrela Dalva, Seba, Tiago Judas, Tulio Tavares, Unidade Móvel, Centro de 
Mídia Independente, Cobaia e Frente 3 de Fevereiro. 
                                                               ⊂ The Revolution Will Not Be Televised ⊃ 
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Susanne Bürner, 50.000.000 İNSAN YANILAMAZ, 2006, 6,24 dk. 
 
Susanne Bürner’ın video projesi, insanların bedensel ve duygusal tepkilerini 
yansıtıyor. Alman sanatçı, daha önce de video filmlerdeki bazı “ayrıntıları” silerek 
görüntüleri maniple ettiği birkaç proje gerçekleştirmişti. 50 MİLYON İNSAN 
YANILAMAZ, mimikleri ve jestleri aracılığıyla özlem ve çaresizlik duygularını ifade 
eden insanları gösteriyor. Ancak, bu insanların arzularının nesnesi görünmüyor; 
izleyicinin bakışından gizlenmiş, çerçevenin dışında bırakılmış. Ona yönelik her tür iz 
çekimden çıkarılmış. Geriye sadece, gizli bir kahramana hayranlıklarını dışavuran 
soyut bir kalabalık, hayranların yüzündeki yansıma kalmış. Kayıp kahramana yönelik 
tek işaret, işin başlığında yer alıyor. 1959’da Elvis Presley 50 Milyon Elvis Hayranı 
Yanılamaz adı altında bir toplama albüm çıkardı.  

 
Böylece, bir sanatçı olarak konumunu meşrulaştırmak üzere hayranlarının bilfiil 
katılımını sağlayan ilk rock müzisyenlerinden oldu. 50 MİLYON İNSAN YANILAMAZ, 
görüntülerde kadınların ağırlıklı olmasından ötürü, Gustave Le Bon’un kalabalık 
tanımını resmeden güzel bir örnek aynı zamanda. Le Bon’a göre, kalabalık doğası 
itibariyle hayli kadınsıdır, çünkü “doğaya” çok yakındır ve değişkendir. Le Bon’un 
tepkisel, hareketli ve huzursuz olarak tarif edeceği kalabalık, kuşkunun ya da 
tereddüdün anlamını bilmez ve her zaman aşırıdır. Kalabalık, ona böylesine derinden 
gömülü bireyi nasıl dönüştürebilir? Gabriel Tarde’dan Elias Canetti’ye, Le Bon’un 
izleyicileriyle birlikte taklit kavramı, bu artan gücü açıklamak üzere sürekli gündeme 
getirilmiştir. Kalabalık içindeki bireyler kolektif bir ruh edinirler. Kolektif ruhta 
insanların zihinsel yatkınlıkları ve bireysellikleri geri plana itilir. Kalabalıkta, birey 
görünmez bir güce sahip olduğunu hisseder. Susanne Bürner, bu filmle, izleyenleri bu 
çılgınlığın bir parçası olmaya ve büyük bir hayran buluşmasına dahil olmaya 
çağırmaktadır.  
                                                                                                       ⊂ Claire Staebler ⊃ 
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R.E.P. grubu, We Will R.E.P. You [Seni R.E.P.’leyeceğiz], İsimsiz Eylem, R.E.P. 
Party 2005-2007, 3,40 dk. 

Aralık 2004. Ukrayna’da Turuncu Devrim yaşanırken, yaklaşık 20 sanatçı, 
göstericilerden, militanlardan ve polisten oluşan kalabalığa sızarak, yeni bir politik 
eylem alanı yaratmak için yakaladıkları benzersiz bir fırsatı kullandı. R.E.P. –
Revolutionary Experimental Space [Devrimci Deneysel Mekân]– grubu ve onunla 
birlikte Ukrayna’da yepyeni bir sanat ortamı böyle doğdu. Dille, Ukrayna’da politik 
iktidarın temsiliyle ve kamusal mekânda beden pratikleriyle ilgili sorular üzerine 
düşünen, kestirilemez ve cüretkâr eylemler gerçekleştiren R.E.P. grubu, 2004 
olaylarından bu yana sorgulamalarına devam ediyor. Bugün grubun altı üyesi kaldı: 
Mykyta Kadan (1982, Kiev), Janna Kadyrova (1981, Brovary), Volodymyr Kuznetsov 
(1976, Lutsk), Lada Nakonechna (1981, Dnipropetrovsk), Kseniya Gnylytska (1984, 
Kiev) ve Lesya Khomeno (1980, Kiev).  

Turuncu Devrim sırasında ve onu izleyen dönemde, Kiev sürekli gösterilerin ve 
protestoların sahnelendiği bir alana dönüştü. Bu durumdan yararlanan R.E.P. grubu, 
protesto gösterisinin kodlarını ve görselliğini kullanarak bir dizi sokak performansı 
sahneliyor; grup üyeleri diğer göstericilerle aynı ortamı paylaşıyorlar, ama orada 
bulunma nedenleri, konuları ve fikirleri farklı. Sokak politikasının biçimlerinden, 
temalarından, hilelerinden ve diğer unsurlarından (bayraklar ve megafonlar eşliğinde 
yürümek, “propaganda” çadırları kurmak, bildiri dağıtmak vs. gibi) yararlanan 
sanatçılar, gündelik yaşamı cesurca istila ederek aşırı metaforlar geliştiriyorlar.              
                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                     ⊂ Claire Staebler ⊃ 
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R.E.P. Grubu, YURTSEVERLİK, atmosferik yerleştirme, 2009 
 
Çok yönlü bir proje olan Yurtseverlik, 2006’dan bu yana Polonya, Rusya, Estonya ve 
Hollanda’ya taşınmış bir gezici proje. Dev boyutlarına rağmen esnek, geçirgen ve 
mekâna-özel olan proje, Turuncu Devrim sırasında kurulduğundan beri Ukrayna’da 
yeni bir sanat ortamı yaratmaya çalışan R.E.P. grubunun hedeflerini yansıtıyor. Dille, 
bireysel kimliğin aktarımı ve inşasıyla ilgili sorular üzerine düşünen, kestirilemez ve 
cüretkâr eylemler gerçekleştiren R.E.P. grubu, 2004’ten itibaren Ukrayna’da yaşanan 
politik olaylar temelinde deneyler gerçekleştirdi.  
 

Çevreyi sembolize etmek için bir sincap, ilerleme için çekiç, bilim için baykuş, iletişim 
için megafon – R.E.P.’in son projesi Yurtseverlik, ortak bir evrensel dil olmayı 
hedefleyen bir logo alfabesinden oluşuyor. Tallinn, Prag ve Moskova’daki müzelerde 
ve daha deneysel ortamlarda T-shirt’ler, afişler ve basılı malzemeler üzerinde 
sergilenen ve gezisine devam eden Yurtseverlik, şu an PinchukArtCentre’da 
bulunuyor.   
 
Şimdiki Zaman Olarak Yurtseverlik, DEPO’nun zemin katındaki duvarları kaplıyor. 
Kolektif bellek kavramını ele alan ve mevcut serginin bağlamına uyarlanan bu 
mekâna-özel proje, Sovyet propaganda tekniklerinden ve demokrasilerimizde hâlâ 
varlığını koruyan politik iletişim tarzlarından yararlanıyor. İroniyi, mizahı ve 
bozgunculuğu iç içe geçiren birleştirilmiş logolarla, sanatçılar Ukrayna ve Avrupa 
hakkında farklı klişeler ve yaygın fikirler geliştirmenin yanı sıra, göç, bilginin dolaşımı 
ve yozlaşmayla ilgili sorular soruyorlar. Yurtseverlik, hem Ukrayna’daki çağdaş 
sanata hem de onun politika, kültür ve ekonomiyle ilişkisine dolaysız göndermeler 
içeren, “okunması gereken bir sanat eseri” olarak tanımlanabilir.                                                                                                     
                 
                                                                                                      ⊂ Claire Staebler ⊃ 
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Radek Community, Gösteri, 2006, 5,45 min  
 
Radek Community, 1997’de Moskova’da, Anatoli Osmolovski ve Avdei Ter-Oganyan 
okulları etrafında bir araya gelen genç sanatçılardan, aktivistlerden ve 
müzisyenlerden oluşuyor. Adını, ünlü Sovyet sol muhalefet lideri ve devrimci Karl 
Radek’in anısına, 1990’larda yayınlanan dergiden alıyor. İmgenin görsel iktidarına ve 
sanatı ticarete alet etmesine karşı çıkan Radek Community, eylem stratejilerini 
kurarken, sosyalist bir rejimden küreselleşmiş bir liberalizme aniden devrolan bir 
alanın ironik, alaycı ve ideolojik eleştirisinden yararlanıyor. Grup, başından beri, 
politik ve hayli eleştirel kentsel müdahaleleriyle tanınıyor: 1999 seçim kampanyaları 
sırasında, Kızıl Meydan’daki Lenin Mozolesi önünde “Her Şeye Karşı” yazılı 
bayraklarla yaptıkları gösteri, ya da 2003’teki ilk Prag Bienali sırasında Ulusal Modern 
ve Çağdaş Sanat Galerisi’nin dışında gerçekleştirdikleri gerçek açlık grevi gibi – bu 
grev, Doğu’daki işçilere yönelik bir mesaj olmasının yanı sıra, protesto ile iktidar 
arasındaki ilişkiye odaklanan bir büyüteç işlevi görmüştü.  
 

Gösteri, Moskova’da kaydedilmiş tuhaf bir gösterinin filmi. Radek grubu, eylemleri 
için, işe giden yayaların akışının trafik ışıkları aracılığıyla düzenlendiği Barrikadnaya 
metro istasyonunu seçmişler. Grup üyeleri, ellerinde sloganların yazılı olduğu kızıl 
bayraklarla, karşıdan karşıya geçen yayalara eşlik ediyor, gerçek bir gösteri olduğu 
izlenimi yaratıyorlar. Kendilerinin de söylediği gibi, bir gösteride olması beklenen her 
şey görülüyor – kalabalıklar, sloganlar, şehir merkezinde bir sokak ve kesintiye 
uğratılan trafik. Marx’ın, devrimci sınıfın özbilinci fikri, eylem halinde kendini 
gösteriyor!   
 
Radek Community sanatçılardan, kültür aktivistlerinden, yazarlardan ve 
müzisyenlerden oluşuyor – mevcut üyeleri: Maxim Karakulov (1977), David Ter-
Oganyan (1981), Pavel Mikitenko (1977), Petr Bystrov (1981), Alexander Korneev 
(1980), Alexey Buldakov (1980), Andrei Serguienko (1977), Vladis Shapovalov 
(1981). 
                 ⊂ Claire Staebler ⊃ 
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Igor Grubić, Doğu Yakası Hikâyesi, fotoğraf ve video yerleştirme, 2008 
 
Igor Grubić’in Doğu Yakası Hikâyesi adlı yerleştirmesi, Gay Pride yürüyüşü sırasında 
Belgrat (2001) ve Zagreb (2002) sokaklarında yaşanan olaylara dayanıyor: Yürüyüş 
sırasında katılımcılar, her iki yerde de benzer şiddet örüntüleriyle, organize neo-Nazi 
gruplarının ve o sırada sokaktan geçenlerin sözlü ve fiziksel saldırılarına maruz 
kalmıştı. Proje, iki kanallı bir video yerleştirmesinden ve on bir fotoğraftan oluşuyor: 
filmlerden birinde, iki şehirdeki şiddet görüntülerinin televizyon çekimleri münavebeli 
olarak gösteriliyor, diğerindeyse olaylar Zagrebli bir grup tarafından dans aracılığıyla 
yeniden canlandırılıyor. Fotoğraflarda, Zagreb sokaklarında gerçekleştirilen bu dans 
sırasında çekilmiş, “dondurulmuş” dans figürleri yer alıyor. Eserin dramaturjik yapısı, 
gerçek olayların, rahatsız edici ve korkutucu şiddet sahnelerini ön plana çıkaran 
medyadaki temsiline odaklanıyor; bu sahneler, etnik bir “tehditkâr” öteki olmadığında, 
aşırı milliyetçiliğin “iç düşman” (bu olaylarda cinsel azınlıklar) biçimi altında yeni bir 
kurban bulduğu yolunda bir uyarı niteliği taşıyor. Diğer ekranda, dört dansçı, tek tek 
ve grup halinde, olayları yorumluyorlar, televizyon çekimlerindeki bazı hareketleri ve 
sahneleri canlandırarak izleyende bir tür katharsis etkisi yaratıyorlar. Fotoğraflardaki 
“canlı heykeller” ise, belirli bir olayın yorumunu, evrensel saldırganlık, nefret ve acı 
göstergelerine tercüme eden yalıtılmış bedensel jestleri temsil ediyor. 

 
Doğu Yakası Hikâyesi sadece sosyal içerikli bir sanat eseri olarak 
değerlendirilmemeli; bu aynı zamanda, kendisi aracılığıyla, sosyal içerikli sanatın 
toplumdaki yeri üzerine düşünen bir eser. Grubić'in kamusal mekândaki müdahaleci 
estetik eylemi, kendi içinde, böylesi sanat pratiklerinde, özellikle eylemlerin incelikli ve 
anlaşılmaz olduğu ve sanatçının mesajının bütünlüklü bir biçimde daha geniş alıcı 
kitlelerine aktarılabilmesi için teknik bir resme kaydedilmesi gereken projelerde, 
görünürlüğün ve görünmezliğin muğlaklığını dışsallaştırıyor. 
                   ⊂ Dejan Sretenović, Belgrat Çağdaş Sanat Müzesi Küratörü; alıntı ⊃ 
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Fia Backström, SÜRÜ İÇGÜDÜSÜ 360°, 2006’da başlayan, devam eden proje 
Kült eylemi, grup terapisi, şirketlerce beyni yıkanmış tüketici muharipler. Birlikte 
olduğumuzda kendimizi iyi hissediyoruz. Kalabalık davranışı: bireyin önündeki 
yasakların kalkması, bireysel sorumluluğun kalmaması. Ama cemaat, baskı demek. 
SÜRÜ İÇGÜDÜSÜ 360°, bir grup insana cemaat oluşturmaları,  görmeleri, 
tartışmaları ve cemaatle ilgili konuşmaları dinlemeleri için yapılmış bir davet.  
 
Cemaat – eskiden insanları belirli eylem tarzlarına sevk eden işlevsel organizasyon; 
Rusya ve Çin’de komünist kolektif tezahürlerin çıkmaza giren olasılığı; bazı sanat 
eserlerinin dayandığı belirsiz ve olumlayıcı cemaat mefhumları; kurumsal komünal 
davranışın artan incelikleri ve erimi; ilksel buluşmaya dönme yönündeki Hippie 
özlemleri; “biz/onlar kimliği” inşa ederek yerel ve küresel ölçekte güvenlikli toplumların 
yolunu açan dışlayıcı kulüpler; en küçük aile biriminden ulusa, “üretici birlikteliklerden” 
içkin iyiliğin ve güçlenmenin yansıtılması; sahte eşitlik iddiası. Vaktiyle insanı 
harekete geçiren, şimdi kabak tadı veren şey.  

 
Negatif grup beklentilerimiz olsun mu? Bunun dışında kalan herhangi bir deneyim 
olabilir mi ki? Birlikte görünmek olarak iletişim olarak cemaat – Bağı Koparmayın. 
 
*** 
 
SÜRÜ İÇGÜDÜSÜ 360° (2006), kolektif insan davranışının, hem genel olarak 
toplumdaki hem de sanat dünyasındaki öteki yüzünün araştırıldığı, konuşmaları, 
performansları ve komünal girişleri içeren, kutsal alt metinleri olan sahnelenmiş bir 
durumdur.  
 

    ⊂ Fia Backström⊃ 
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Sharon Hayes, Özgürlük Yürüyüşünde Yürüyorum Ama Seni Sevdiğim Sürece 
Özgür Olamam, ses yerleştirmesi (canlı performansın kaydı), 2007 
 

New York’ta yaşayan sanatçı Sharon Hayes, performans, video ve yerleştirme işleri 
yapıyor, kolektif etkinlikler ile kişisel eylemler arasındaki dramatik gerilimleri ifşa eden 
durumlar yaratıyor. Hayes, politika dilinden ve tiyatro dramaturjisinden esinlenen 
müdahaleleriyle, protesto gösterileri sahneledi, konuşmalar yaptı, kalabalıkların ve 
bireylerin kamuoyunun inşasındaki rolleri üzerine yeniden düşünmeye davet 
edildikleri gösteriler düzenledi. Özgürlük Yürüyüşünde Yürüyorum Ama Seni 
Sevdiğim Sürece Özgür Olamam adlı ses yerleştirmesi, sanatçının New York 
sokaklarında megafonla bir aşk mektubunu okuduğu performansının kaydı. Aşkını 
cümle âleme ilan eden Sharon Hayes, bir aşk ilişkisinin mahremiyeti ile bunu 
kamusal mekânda hayata geçirme olgusu arasında hem bir uzaklık hem de bir suç 
ortaklığı yaratıyor. Performans sırasında canlı olarak kaydedilen ses yerleştirmesi, 
Gerçeklik Bitti sergisinde, DEPO’nun iki galerisi arasında bulunan sıra dışı bir ara 
mekânda yayınlanıyor. Sanatçının, kamu ile özeli ayıran, ölçülemeyecek kadar küçük 
mesafeye dair sorgulamalarının devamı olan bu iş, konuşma ile dinleme arasındaki 
fark üzerine düşünüyor – politikanın dilsel kodlarını, sırların aktarımını ve aşk dilini 
birleştiren bir tür günah çıkarma.  
                                                                                      ⊂  http://www.shaze.info ⊃  
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Claire Fontaine, Brickbats [tuğlalar], 2008 
 
Claire Fontaine 2004’te kurulan Paris merkezli bir kolektif. İsmini çok satan bir okul 
defteri markasından aşıran Claire Fontaine, kendini “hazır sanatçı” ilan ettikten sonra, 
genellikle başkalarının eserlerine benzeyen bir yeni-kavramsal sanat geliştirmeye 
başladı. Neon, video, heykel, resim ve metinle çalışan kolektifin işleri, bugün çağdaş 
sanatı tanımlayan siyasi iktidarsızlığın ve biriciklik krizinin süregelen bir soruşturması 
olarak tarif edilebilir. Fakat sanatçının kendisi bir pisuvarın ya da Brillo kutusunun 
öznel eşdeğeri ise de –kendisi de ürettiği ürünler kadar yerinden edilmiş, kullanım 
değerinden mahrum bırakılmış ve mübadele edilebilir hale gelmiştir–, “insan grevi” 
adını verdiği bir olasılık daima mevcuttur.  

 
Claire Fontaine, diriliğini ve gençliğini kullanarak, kendisini öznel özgürleşme 
arayışındaki bir “olduğu-gibi-biricikliğe” [Giorgio Agamben] ve varoluşsal teröriste 
dönüştürür. Müelliflik kavramının enkazları arasında gelişir, kolektif üretim 
yöntemleriyle, détournement’larla, fikrî ve özel mülkiyetin paylaşımı için çeşitli 
araçların üretimiyle deneyler yapar. Brickbats serisi, dilin insanlar üzerindeki gücünü, 
kültürler ile ürünler arasındaki ilişkiyi sorgular.  
                         ⊂ Claire Fontaine ⊃ 
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Olga Kisseleva, (in)visible [görün(mez)], 2007 
 
Kisseleva’nın “(in)visible” adlı projesi, dünyayı bölüp paylaşmanın yeni biçiminin 
yarattığı çatışmaları ve gerilimleri ele alıyor.  

Zaman zaman, dünyanın bazı bölgeleri kontrolden çıkmış gibi, düzenden ya da 
“meşru” iktidardan mahrum gibi görünür – en azından, dünyanın yeni efendileri olan 
çokuluslu şirketler nezdinde. Bu ülkeler, genellikle, henüz boydan boya boru 
hatlarının döşenmemiş olduğu, kentleşmenin son hızla yayılıp genişlemediği, 
McDonalds’ların ya da yüksek teknoloji ürünü su parklarının olmadığı ülkelerdir. 
Dolayısıyla, boru hatlarını döşemeye ve ürünlerini pazarlamaya kararlı “büyük” 
ülkeler ve çokuluslu imparatorluklar, yeni topraklar “fethetmek” için yola çıkar ve 
ülkeleri, kıtaları aralarında paylaşırlar.  

Ruanda ve Nikaragua, Afganistan ve 
Irak, Gürcistan, Çeçenya, Bosna, 
Ukrayna, Somali, İsrail, Filistin: Son 
yıllarda birçok ülke, bu tarz bölünme 
girişimlerine maruz kalmıştır. 
Gürcistan’daki “karanfil devrim” ve 
Ukrayna’daki “turuncu devrim”, Afrika’da 
yürütülen soykırım kampanyalarıyla ya 
da Ortadoğu’daki “komando” 
harekâtlarıyla kıyaslanamaz elbette, ama 
hepsinde benzer bir senaryo söz 
konusudur. Önce mazeretler öne sürülür: 
insan haklarını korumak, acil bir anti-
terörist harekât yürütmek, sosyal adaleti 
sağlamak ya da doğal afet mağdurlarına 
yardım etmek. Ardından, pazarların 
paylaşımıyla ilgili tartışmalar başlar ve 
siparişlerin Total, Shell ya da Gazprom 
arasında nasıl paylaştırılacağı 
konusundaki tartışmalar, “insanî” 
saiklerin önüne geçer.   

Ramallah, Kiev, Porto Alegre ve Keşmir’deki protesto gösterilerinde çekilmiş bu 
fotoğraflar, bu fetih koşullarını resmeden “sanal kartpostallar” karşısında bir denge 
unsurunu temsil ediyor. Görüntüler siyah-beyaz ve okunabilir bir sembol ya da 
metin içermiyorlar. Belgelenen gösterilerin arkasındaki olguların farklılığına rağmen, 
hepsinde ortak bir nokta görmek mümkün: Bu ganimet paylaşımını kabul etmeyen 
insanlar.  

         ⊂Viktor Misiano, Moskova Sanat Dergisi yayın yönetmeni; alıntı ⊃ 
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Marta Popivoda / [illegal_cinema], 2007’de başlayan, devam eden proje 
 
[illegal_cinema] açık bir (kendi kendini) eğitim projesi olarak tasarlandı: Auteur 
filmlerinin, belgesellerin, politik, aktivist, queer, anarşist, yasaklanmış, başka 
biçimlerde marjinalleştirilmiş ve yerel bağlamlarda ulaşılamayan filmlerin paylaşımını 
ve bağlamsallaştırılmasını amaçlıyor. Proje, filmleri hakkında konuşmak, tartışma 
açmak ya da ziyaretçi davet etmek koşuluyla film sunmak isteyen herkese açık – 
böylece editör (küratör) ile izleyici arasındaki sınırları ortadan kaldırmayı ve uzun 
vadeli bir (kolektif) kendi kendini eğitim sürecini hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Proje 
sürekli gelişme halinde ve başlangıçtaki çerçevesi sürekli genişliyor, farklı programlar 
ortaya çıkıyor, farklı bilgilerin üretildiği bir alan olarak sanatı ve kültürü beslemenin 
yeni tarzlarını keşfetmeye çalışıyor.  
Sürekliliğin ve düzenliliğin, belirli bir bağlamda kalıcı etki yaratmak açısından elzem 
olduğunu düşündüğümüz için, proje, ara verilmeksizin, Haziran 2007’den beri her 
Pazar günü aynı saatte (18:00) gerçekleştiriliyor. Proje, Belgrat’ta bağımsız sanata ev 
sahipliği eden yeni bir mekânda (Magacin u Kraljevića Marka) gerçekleştiriliyor ve 
organizasyondan TkH-platform (www.tkh-generator.net) ve Belgrat bağımsız sanat 
platformu Druga scena (Öteki Sahne) (www.drugascena.org) sorumlu.  

 
[illegal_cinema] projesi, 
Gerçeklik Bitti: Kalabalık ve 
Performans sergisi 
çerçevesinde, kalabalık, 
protesto gösterisi, mikro ve 
makro devrim gibi konularla 
ilgili tematik filmleri bir 
araya getiren yeni bir 
sunum oraya koyuyor. Bu 
sergi bağlamında projenin 
temel fikri, konu 
başlıklarının daha kapsamlı 
biçimde tartışılacağı ve 
değerlendirileceği bir zemin 
yaratmak. Ayrıca, topluluk 
temelli bu tür projeleri sanat 
kurumlarının bağlamına 

yerleştirmenin amaçlarından biri de, sosyo-kültürel angajmanı bizatihi sanat pratiği 
olarak meşrulaştırmak. Son yıllarda hayli rağbet gören “kültürel pratik olarak sanat” 
kavramından, bence daha problemli ve problemleştirici olan “sanat olarak kültürel 
pratik” kavramına geçmek istiyorum. 
Bu sergiye katılan bütün sanatçılar, küratörler, sergi çalışanları ve izleyiciler, 
[illegal_cinema] projesinin İstanbul sunumunun programına film önermeye davetlidir.   
 

                         ⊂Marta Popivoda ⊃ 
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Ciprian Muresan / [Auto-da-Fé], 2008 
 
Elias Canetti’nin Auto-da-Fé (1932) adlı kitabından birkaç sayfa, Romanya’nın çeşitli 
kentlerindeki duvarlara grafitilenmiştir.   
Böylece metin anıtsal bir nitelik kazanırken, betimlediği öznel çözülme süreçleri de 
anıta nakşedilir. Her cümlenin tınısı, dağılmakta olan bir öznelliği yerine yerleştirme 
ve yeniden düzenleme yönündeki sürekli çabası, duvarların ve barikatların 
hareketsizliğiyle karşıtlık oluşturur. Canetti’nin kahramanının kütüphanesindeki kopuk 
monoloğu, edebiyat eleştirmenlerince “modernizmin sonu”nu, yıkılan ütopyaları ve 
paramparça olan inançları simgeleyen önemli bir belge olarak yorumlanır. 
Sanatçının, metni dağıtma stratejisi, bir ölçüde, Canetti’nin yıkıcı ivmesini modern 
kentsel mekâna yeniden yazmaktadır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fakat metni dağınık parçalarından titizlikle yeniden birleştiren Ciprian Muresan, aynı 
zamanda, modernizm ile postmoderniteleri arasındaki geçişi, anıtsal olanı yeniden 
değerlendirmenin şart olduğu bir tarihsel an olarak ele alır. Muresan’ın Canetti’ye, 
yabancılaştırıcı mekânlara ve dilin bir öznelliği tanımlama ve bir arada tutma gücüne 
adadığı müphem anıt, modernizmin enkazı ile postmodern muğlaklık arasında, 
tahliye edilmiş olanların, kente erişme haklarından mahrum bırakılmışların, sosyal 
hayatın çeperlerine itilenlerin yaşadıklarını somutlaştırır.    

                 ⊂Mihnea Mircan, 2008 ⊃ 
 
 
 
 
 
                                                                <enditem> 


