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Ormanda
NALAN YIRTMAÇ’IN DEPO’DA, 15 KASIM-29 ARALIK 2019 ARASINDA “İSİM, ŞEHİR,
BİTKİ, HAYVAN” İSMİYLE GERÇEKLEŞEN SERGİSİ, BİR ARADALIK DÜZLEMİNİN
YENİDEN DÜŞÜNÜLEBİLİR VE İNŞA EDİLEBİLİR OLMASINA DAİR KUVVETLİ BİR
KARŞILAŞMA ÖNERİYORDU.

KEVSER GÜLER
Görseller: Sanatçının izniyle

“İsim, Şehir, Bitki, Hayvan” Nalan
Yırtmaç’ın son dönemde, bir kısmını
Türkiye’de bir kısmını Meksika’da
ürettiği resimlerini bir araya getirdi.
Sergilenen çalışmalarda, bitki, hayvan
ve insanlara; tekilliklerin birlikte ve
ayrı olma biçimlerine bakmaya dair
ortak bir ilgi vardı. Bu ilgi, figür ve
çevre imgelerini yeniden düşünmeye,
hem tek tek resimlerde hem de sergi
içinde yeni katmanlarla keşfetmeye
dair bir yolculuğa davet ediyordu sergiye gelenleri.
Sergiye girer girmez, şekerkamışlarının arasından bir figür yan dönmüş, başını çevirmiş bakar gibi karşılıyordu izleyiciyi. Kestiği şekerkamışlarıyla alanı açarken, sergiye gelenler
için de sergiyi açıyordu, bir dünyaya
davet ediyordu. Adının Che (2019)
olduğunu öğrendiğimiz bu resim için,
Nalan Yırtmaç, Che Guevera’nın çiftçilerle şekerkamışı kestiği bir fotoğrafından yola çıkmış. Ekerek, budayarak, toplayarak, yeryüzü, toprak ve
canlılara türlü müdahaleler ve karşılaşmalarla ilerleyen tarım kültürüyle
ilişkili bir eylem içinde, bir çiftçinin
imgesiyle sergiye giriliyordu. Che ile
birlikte Nalan’ın pek çok çalışmasında, stencil’ın biçimsel etkilerini görmek mümkün. Tekrar kullanılabilir
şablonlarla yapılan bu resim tekniği,

sokakta güçlü bir yeri olan bir yöntemi sergi mekânına taşıyor. Önceleri
çoğunlukla kentsel kamusal alanda
uygulanan, yazılama ve protesto yöntemi olarak işleyen stenciller, bugün
çeşitli alanlarda tanıtım ve pazarlama
amacıyla da kullanılan yöntemlerden
oldu. Pek çok bakımdan kitleselleşti
ve sokağın karmaşıklığını yüklendi.
Resimlerinde bu biçimi üstlenmenin, tekrar fikri ve tekrar edilebilir
bir imge üretmek ile ilgili anlamlarının, sanatçının müellifliğini düşünmeye davet ettiği söylenebilir. Diğer
yandan bu ‘tekrar’, damga jestine dair
çağrışımlarıyla bir tür ısrar olarak da
kavranabilir. Stencil şablonunun taşıdığı imajın farklı ellerde, boyalarla,
yüzeylerde tekrarına dair bir ısrar. Bir
imajın dolaşımına, paylaşımına dair
inançlı bir öneri olarak kavranabilir.
Aynı zamanda şablon yardımıyla figürlerin tekrar üretilmesine imkân
tanıyan bu yöntemde, figürlerin oluşma biçimi, figür ve fon ilişkisine dair
yapısal bir farkı da beraberinde getiriyor. Çizerek, sınırları belirginleştirerek, zeminle müzakere ederek değil,
neredeyse birdenbire; zemine, tuvale,
kâğıda yerleşiyor, beliriyor bu figürler ve zemini, fonu, çevreyi, dünyamekânı yeniden düşünmeye davet
ediyor.

İ S İ M , Ş E H İ R , B İ T K İ , H AY VA N

Nalan’ın “İsim, Şehir, Bitki, Hayvan” da davet ettiği bu dünya-mekân,
bir aradalığa, yaşamı olumlamaya ve
yaşama sahip çıkmaya dair yolları yeniden düşünmeye yönelik. Sergide
ilerlediğimizde, mekânda yapısal olarak mevcut kolonların da şanslı konumuyla, yapıtların yerleşimi, görüşün
ağaçlarla kesildiği bir orman imgesini
akla getiriyordu. Kolonların üzerine
konumlanmış, kuş ve tilki resimlerinin de bu fikri güçlendirdiğini söylemek mümkün. Sergi bir orman gibi
çevreliyordu gelenleri.
Meksika Defterleri (2017) resimleri, sanatçının Meksika’da bir misafir sanatçı programı boyunca ürettiği

ranlık ve coşkunun sezildiği imgelerle.
Serginin ismi, yerleşimin önerdiği yakınlaşmalar, birlikte karşılaşmalar ve yakından bakıldığında tek
tek yapıtlar, manzara imgesi üzerine
düşünmeye de davet ediyordu. Daha
isabetli bir tarifle, manzara resminin
mesafeli ve korunaklı bakışını imha ediyorlardı demek de mümkün.
Doğa-kültür, doğa-insan düalizmlerine dair kuvvetli belirlenimler
içeren manzara resimleri, çevrenin
içerdiklerini, gözün gördüklerini, bir
aradalıkları, yakınlıkları düşünmeye
dair yargılar, konumlamalar, öneriler
barındırır. Manzaraya kim bakıyor,

çoğunluğu suluboya çalışmalardan
oluşuyor. Bu resimler neredeyse bir
günlük gibi, bu döneme dair karşılaşmaların öznel bir kaydını tutuyor.
Kentsel mekânda ve arazide gerçekleşmiş karşılaşmalara odaklanıyorlar.
Bu karşılaşmalar insanlarla, bitkilerle,
hayvanlarla, bir coğrafyayla karşılaşmalar. Serginin bir başka tarafında,
Ormanda (2019) ve Ayçiçeği Tarlası
(2019) resimleri bu karşılaşmalarının
yoğunluğunun değiştiği anlara davet
ediyordu. Dev bir kütle olarak belirmiş, neredeyse resmin tüm yüzeyini,
manzaranın her tarafını kaplayan bir
ormanla; uçsuz bucaksız bir ayçiçeği
tarlasıyla karşılaşmayı gösteriyorlardı;
bu karşılaşmaların uyandırdığı hay-

nereden bakıyor, bu bakışın kapsamı
nedir, bakan kişinin konumu nedir,
gibi sorular, ontolojik ya da toplumsal bir hiyerarşi fikrine ve iktidar ilişkilerine dair katmanlı okumalara izin
verir. “İsim, Şehir, Bitki, Hayvan”da,
bu ilişkiler titizlikle yeniden düşünülüyordu. Manzara adeta Nalan’ın
paylaştığı yaşamın kapsanamaz çoğulluğunun kendisi olarak kavranıyor; resmin yüzeyine sığmaz genişliğiyle ve sürekli devinim halindeki
canlılığıyla bir yeryüzü mekânı olarak
izleyiciyi de içine almayı öneriyordu. Sergide, Yeni Manzara (2018)
resmi bu bakımından da dikkat çekici. Bu resim için, Nalan, 1950’lerde
çekilmiş, deniz kıyısından bir İstan-
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Che Guevara,
tuval üzerine akrilik ve şablon,
135 x 135 cm, 2017
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Ormanda,
tuval üzerine akrilik ve şablon,
150 x 150 cm, 2019
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Kuzu Aşkı II,
tuval üzerine akrilik,
100 x 100 cm, 2018
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Öğrenciler I,
tuval üzerine akrilik ve şablon,
60 x 60 cm, 2019
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Pazar Arabası,
tuval üzerine akrilik ve şablon,
140 x 93 cm, 2018
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bul manzarası fotoğrafından hareket etmiş. Sanatçısı bilinmeyen bu
fotoğraftaki Kız Kulesi’ni, denizin
ortasında kalakalmış, içinde alabildiğinden kat kat fazla sayıda insanın
olduğu bir botla değiştirmiş. Durup
bakmaya değil eyleme, müdahaleye
çağırıyor. Manzarayı güncel politik
bir soru ve mücadeleye bağlıyor. Sergide, neredeyse figüre dönüşen manzaralarla, başka manzara ve figürlerle
uyuşmaz biçimlerde yakınlaşan, çatışan manzaralarla, figürle neredeyse
bütünleşik manzaralarla, bir arka plan
olmaya direnen kucaklayan manzaralarla, kent manzaralarıyla, hatta grup
fotoğraflarının neşeli birer manzara
gibi konumlanmasıyla, Nalan tam
ortasında olduğu bir yeryüzü mekânı
olarak, yaşamın kendisi olarak çevreyi yeniden açıyor.
Bu imgesel alanın içinde sergiyi keşfederken, “İsim, Şehir, Bitki,
Hayvan”ın göçe, sürgüne, kentsel kamusal mekânla doğal çevrenin talanına ve yerel direnişlere bakışı, sık
sık Latife Tekin’in Berci Kristin Çöp
Masalları romanını aklıma getirdi.
1984 yılında ilk baskısı yapılmış bu
roman, kırdan kente göç ve bu göç
sonrasında yaşanan yerleşme süreciyle, Çiçektepe’de, kentte mekân yaratma pratikleriyle ilgili. Çiçektepe
halkının hayatta kalma mücadelelerine dair. Her an yıkımın, yokluğun
ağzında, yaşama bakmaya ve inşa
etmeye dair mecburi bir ortaklığın,
sorunsuz olmayan toplumsallığını
irdeliyor. Zihnimde sergi ve romanın böyle yakınlaşması, gecekondu
bölgelerinin tarihsel yaşam deneyimlerinin, bugün kentin büyük kısmına nasıl da yayıldığını yeniden düşündürdü. “Fabrikaların makineleri
durdu. Işıkları söndü. Tepe kopkoyu
bir karanlığa gömüldü. Rüzgâr gece
yarısından sonra konduların çatılarına
yanaştı. Çatıları söküp kanatlandı”1
cümleleri, sergideki Uçan Ev I (2019)
ve Uçan Ev II (2019) resimlerinin çatılarında yankılandı. Bugün, bir çatı
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altında olmak uzun süreli bir barınma
mekânına sahip olmak anlamına çoğunlukla gelmiyor.
Bir yerden bir yere taşınan bitkilerin resmedildiği, Yeşillenmiş I (2018),
Yeşillenmiş II (2018) ve Pazar Arabası (2018) resimleri de yer değiştirmenin sürekli geriliminde bitkilere
ihtimam göstermeye dair anları işaret
ediyor. Yaşama ve birbirine ihtimam
göstermenin, yaşamı olumlamanın
yeni imajlarını, figürlerini, biçimlerini düşünmeyi teşvik ediyor. “İsim,
Şehir, Bitki, Hayvan”da Nalan, bir aradalık düzleminin bugün yeniden düşünülebilir ve inşa edilebilir olmasına
dair katmanlı imgeler ve karşılaşmalar
öneriyordu. Bunlar, birini kucaklama,
birilerinin içinde kaybolma, birinin
kıyısında durma, geriye çekilip bekleme, bir işaretle varlığını ve desteğini
belli etme, yitip gitmiş olanın izinde
ısrar etme gibi başka biçimlerde, yan
yana olmaya dair imgelerdi. Bu imgeler beraber olmanın, birbirini duymanın, birbirine sahip çıkmanın, ilgilenmenin, ihtimam göstermenin olanaklarını keşfe davet ediyordu. Nalan’ın
üretiminde bunu hem pek çok yapıtın
yüzeyindeki örgütlenme biçimlerinde
hem de serginin mekânsal ilişkilerinde sezmek mümkün. Öğrenciler I
(2019) ve Öğrenciler II (2019) resimleri, bu pratiklere dair muzip topluluk
portreler, dostluk manzaraları olarak
da görülebilir.
İçeriye girenleri karşılayan, kaynağını onlarla paylaştığı sokaktan,
kentten, doğadan, dostluktan alan
ve onlara dönen, bir bakıma mekâna
sızan ve mekândan taşan bir sergiydi
bu. İçeri girerken şekerkamışlarının
aralandığı bir ormana davet eden,
dışarı çıkarken 2015-2017 arasında
Meksika’da katledilmiş gazetecilerle
yüz yüze, göz göze getiren, sokağa ve
birbirine bağlanan, sokakta ve birbiriyle yankılanan, yapıtları kapsıyordu. Tekil varlıkları, tek tek onların
ve onlarla karşılaşmanın indirgenemezliğini düşünüyordu ve aynı anda
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onların parçası olduğu karmaşık birliği, çevreyi, manzarayı, bir içkinlik
düzlemi olarak var oluşu düşünmeye
davet ediyordu.
NOTLAR
1
Latife Tekin, Berci Kristin Çöp Masalları,
Adam Yayınları, 5. Basım, Eylül 1986,
Sayfa 10.

Yeni Manzara,
tuval üzerine akrilik ve şablon,
50 x 70 cm, 2018

