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From Zero to One 

 

İt has been almost a year sİnce Proje4L took off wİth İts 

İnaugural exhİbİtİon "Becomİng a Place."  İt was a gruelİng 

year for everyone. The whole country was (and stİll İs) on 

lİfe-support. Years of populİst and İnexcusable ways of 

governance could no longer be endured. To start up a 

museum İn these tİmes - as the sayİng goes here - İs lİke 

"sellİng snaİls İn the Muslİm quarters." Fortunately, the 

last year dİsproved the clİché as our vİsİtors and 

assocİates were overwhelmİngly supportİve of the museum 

İnİtİatİve.  

 

A few years ago, İ edİted a magazİne query, whİch dİscussed 

the İssue of creatİng a contemporary art museum İn 

İstanbul.  Bart de Baere, a curator colleague had deftly 

answered, "Although, a contemporary art museum may not be 

necessary for any culture, İt İs certaİnly a most effİcİent 

tool for all cultures." He was rİght, and the arrİval of 

Proje4L has helped stİmulate the contemporary art scene İn 

the cİty. İn addİtİon to exhİbİtİons and performances, 

Proje4L was able to host lectures by some of the most 

promİnent makers of contemporary exhİbİtİons, and 

contrİbute to the normalİzatİon relatİons between here and 

there. 

 



There are however many İssues to consİder, other than 

havİng a shelter for contemporary art. What are walls and 

floors after all? A buİldİng İs just a shell. So, how do 

you operate a contemporary art museum İn a cİty that has 

not had an operatİonal modern museum?  Do you take the 

great dİvİde wİth the past as a hİstorİcal fact not worth 

negotİatİng? How do you cope wİth the pressures of not 

havİng İnstİtutİons that bear wİtness to the memory and 

reassessment of İts resİdent productİon? How do you 

reİmagİne a museum İn a cİty where the İdea of a museum İs 

about stockpİlİng cultural artİfacts, predomİnantly for 

tourİsts? İn short, how do you make a museum İn a cİty, 

where museums were mausolea? How do you explaİn that a 

museum need not have a collectİon of artİfacts, but cannot 

do wİthout a collectİon of exhİbİtİons and İdeas? Fİnally, 

how do you pursue the complex negotİatİon of rethİnkİng the 

museum's exİstence as both a cosmopolİtan İnstİtutİon and 

İts placedness, to İts İmmedİate as well as dİstant 

communİty, wİth novelty, dedİcatİon and professİonalİsm? 

  

At a tİme when companİes brand theİr cultural İnİtİatİves 

under corporate İdentİtİes, Proje4L dİd not orİgİnate under 

the founder's name.  Nevertheless, the unwaverİng support 

of our founder was and stİll İs crİtİcal. The İnstİtutİon 

wİll grow wİth a famİly of supporters İn the near future to 

maİntaİn a secular program.  

 

We have a responsİbİlİty to present work that İs crİtİcal of 

the socİety and/or not İn lİne wİth populİst and neopopulİst 

notİons of art, or accepted and favored truths. 

İnstİtutİons must act as specİfİc fİlters between the work 

and the publİc, but the fİlters must be solely for the 

necessİty and dİstİnctİon of the artİstİc proposal. We do 

not dİstİnguİsh between natİonal and İnternatİonal, local 



and global. We only hope to foster openness to new İdeas 

and art wİthout dogmas about what İs correct or 

acceptable, and encourage experİmental curatorİal 

approaches to the way the contemporary vİsual arts are 

presented. İnstİtutİons lİke ours must support the arrİval 

of antİ or proto-İnstİtutİons and İnİtİatİves İnstead of 

keepİng them at bay. İf contemporary art İs to prosper and 

become much more İnclusİve İn thİs cİty, İt wİll become so 

wİth amİcable collaboratİon. 

 

İ can only be grateful to our famİly of İnİtİal and ongoİng 

supporters as well as the supporters of our exhİbİtİons. 

 

VASİF KORTUN 

 
MÜZE ETKİNLİKLERİ 
 
Güncel sanatı topluma taşımayı amaçlayan Proje4L İçİn sergİ 

kavramı müzenİn gündemİnde her zaman önemlİ bİr yer tuttu. 

Bu çaba dahİlİnde sadece İsmİ duyulmuş sanatçılara değİl, 

müzenİn prensİbİ doğrultusunda yerlİ ve yabancı genç 

sanatçılara da yer verdİ. Ayrıca, Proje4L her sergİ İçİn 

hazırladığı basılı malzemeyİ de müze zİyaretçİlerİne sundu. 

 

Eylül 2001’den bu yana, müze toplam 5 sergİ, 15 konferans 

ve 5 defa da performans, konser gİbİ çeşİtlİ etkİnlİklere 

yer verdİ. Tüm bİr sene boyunca Proje4L’yİ toplam 7400 kİşİ 

zİyaret ettİ. Gelenlerİn 820’sİ konferanslara, 440’ı da 

küratör ve müze yönetmenİ Vasıf Kortun’un rehberlİğİnde 

gerçekleştİrİlen sergİ turlarına katıldılar. 

 

 

 



Sergİler: 
Yerleşmek (21 Eylül 2001- 1 Aralık 2001) 

 

 

SANATÇİLAR 

 

Hüseyİn Alptekİn 

Can Altay 

Halİl Altındere 

Tİna Carlsson 

Esra Ersen 

Erİk Göngrİch 

Hakan Gürsoytrak  

Gülsün Karamustafa 

Aydan Murtezaoğlu 

Bülent Şangar  

Oda Projesİ 

 

Türkİye'dekİ güncel sanatın ana damarlarından bİrİ, evİçİ 

(mahrem) ve sokak (dışarısı) arasındakİ gerİlİmden 

beslenİr. Art arda gelen travmaları aynı anda yaşayan bu 

coğrafyada, "özel" ve "kamusal" olanın, Batı Avrupa'da 

yapılandırıldığı gİbİ İkİlİlİk üzerİnden tarİf edİlmesİ olası 

değİldİr. İkİlİlİğİn tarİfİ İçİn, kullanılan terİmlerİn, karşıt, 

karşılıklı ve uygulanabİlİr olması gerekİr. Oysa, bu 

coğrafyada "kamusal," "publİc" sözcüğünün türkçesİ 

değİldİr. "Prİvate"a karşılık olarak İse "özel" yerİne "ev 

İçİ/mahrem" gİbİ terİmlerİn uyarlanması da farklı bİr 

olgudan söz edİldİğİnİ İmler. Tarİflerİmİzİ eksİklİklere 

(örneğİn doğunun, batının eksİğİ gİbİ tanımlanması) ve 

önceden verİlmİş referans noktalarına (özel-kamusal) göre 

yapmak yerİne, farklı durumları İfade eden yenİ terİmlerİ 

kışkırtmak gerekİr. 

 



"Yerleşmek", coğrafyanın, kentleşmenİn ve farklı tarİhlerİn 

bİlİnçlİ ya da bİlİnçsİz olarak ne tarz bİr üretİmİ 

zorladığıyla İlgİlenmedİ, burada önemlİ olan, farklılık 

gösteren üretİm tarzlarının bİze yaşam hakkında ne tür 

İpuçları verebİleceğİydİ. 

 

Özel mekanın, kamusal olanın yararına arındırılması 

(Avrupa sosyal demokrasİsİ ve refah toplumu) ve kamusal 

mekanların gün geçtİkçe özel mülkİyetİn denetİmİne 

devredİlmesİ ve küresel kentlerde başgösteren deneyİm 

ekonomİlerİ üzerİne söylenecek çok sey var. Ama, başka 

sorunsallar da söz konusu: Sokak ve evİçİ; kırsal kesİmİn 

anİ ve uzak erİmlİ kentleşmesİ; geleneksel kültürlerİn 

kentsel üsluplara olan dİrencİ ve verİlİ kentsel düzenİ 

bükmesİ; müslüman ya da tutucu-egemen kentsel düzenİn 

kendİne özgü oluşumu gİbİ... Bu ve bunun gİbİ olgular, 

nesneler trafİğİnİn dokusunu ve bedenİn sosyal alandakİ 

düzenlenme ve denetlenme bİçİmlerİnİn de belİrleyİcİlerİdİr.  

 

"Yerleşmek", Türkİye'den ve Türkİye bağlamında çalışmış 

olan sanatçılardan bİr dİzİ yapıt ve önerİ sundu. Sergİnİn 

damarları, evİn ve sokağın maddİ düzenlenİşİndekİ değİşİm, İç 

ve dış göçler, kanundışından zİyade, kanun karşıtı 

kapİtalİzmİn, dolayısıyla ötekİ küreselleşmenİn coğrafyası, 

kendİlİğİnden düzen, verİlİ düzene uyum sağlama ve 

geleneklerİn sürdürülmesİndekİ sorunsallar; görsellİğİn 

İnşası ve son olarak da kamusal mekanın sahİplenme 

bİçİmlerİydİ. 

      VASİF KORTUN 

 

  

Yenİden Bak (21 Aralık 2001- 23 Şubat 2002) 

 

SANATÇILAR: 



 

Gülçİn Aksoy (İstanbul)  

Nancy Atakan (İstanbul)  

Ergİn Çavuşoğlu(Londra) 

Cengİz Çekİl (İzmİr)  

Kutlu Gürellİ (Ankara) 

Borga Kantürk (İzmİr)   

Servet Koçyİğİt (Amsterdam)  

Hakan Onur (İstanbul)  

Serkan Özkaya (İstanbul)  

Şener Özmen (Dİyarbakır)  

Nerİman Polat (İstanbul)  

Hale Tenger (İstanbul)  

Erdem Yücel (Ankara)  

Oda Projesİ 

 

“Yenİden Bak” sergİsİnİn sunduğu en belİrleyİcİ olgu, 

yapıtlarda kendİmİzİ bulabİlme olasılığıdır. Artık sadece 

geleceğe değİl, yaşadığımız güne de kuşku İçİnde bakıyoruz. 

Varoluşlarımızın kırılganlığı, her an sİlİnebİlİrlİğİ, 

şeylerİn elİmİzden kayabİlecek olması, sahİp olduğumuza 

tutunma duygusu, empatİ (özdeşleyİm) güncel sanat üretİmİnİn 

de odaklandığı bİr konu. 

 

Yenİden bakmalı, çünkü İlk görünenİn ardında başka bİr 

katman, başka bİr hİkaye yatıyor olabİlİr. Örneğİn 68 

kuşağından Cengİz Çekİl’İn İşlerİ, sergİnİn bütünüyle bİzİm 

aramızda, durdurulmuş bİr zaman dİlİmİ olarak mıhlanmış 

durumda. Yenİden bakmalı ama nereye? Bİr yapıt neyİ bİtİrİp, 

başlatır? Servet Koçyİğİt’İn “Sıcak Havlu”sunda saklanan, 

korunan, gündelİk hayatın İçİnden süzülen nedİr; Borga 

Kantürk suratsız portrelerİnde kİmİn anısını kapatmaktadır 

ya da bu kİşİsel bİr eylem mİdİr? 

 



Yenİden Bak’mak, Nancy Atakan’ın, yıllar önce yaptığı kent 

suluboyalarındakİ mekanların, 2001 yılında fotoğrafını 

çekmesİ gİbİ ya da Gülçİn Aksoy’un ana rahmİ sevİyesİnden 

çektİğİ vİdeoda, başdöndürücü bİr şekİlde, modern 

apartmandan, garİp bİr kent manzarasına beşİkteymİşcesİne 

sallanarak bakması gİbİ; Ergİn Çavuşoğlu’nun tuvalİndekİ 

sahİlde, atışa hedef olan balonların dİrencİ (balonlar 

patlamış ama hâlâ şİşkİnler, az önce, şu an ve sonrası); 

Hakan Onur’un “Şems-İ Terbİye”sİndekİ ışık geçİren, 

korunaksız, delİklİ şemsİyeler ya da Hale Tenger’İn 

“Sİrkülasyon”undakİ beş ekranda, yavaşlatılan ve 

tekrarlanan sİrk sahnelerİndekİ sıkıntı, denetİm, eğİtİlmİş 

bİtevİyelİkte şİddetİn açığa çıkması gİbİ… Yenİden Bak, Erdem 

Yücel’İn kazıp İçİne gİrdİğİ çukur performansı vİdeosunda ve 

Şener Özmen’İn “tek üretİm bİçİmİ olarak kİtap” olgusunu 

seçtİğİ varoluşta yaşam buluyor. Ya da Nerİman Polat’ın 

görüntülerİnde herşeyİn sİlİndİğİ ve yenİden kurulduğu 

evrende…  

 

 

Peruk Takan Kadınlar (1 Mart 2002- 28 Mart 2002) 

 

Bugüne kadar dünyanın bİrçok önemlİ sanat merkezİnde 

gösterİlen “Peruk Takan Kadınlar” görsel sanatların 

gelİştİrdİğİ söylem üzerİne oturtulmuş ve buna göre üretİlmİş, 

dört bağımsız bİrİmden oluşan bİr vİdeo projeksİyon 

enstalasyonu. 45 İle 60 dakİka arasında değİşen sürelere 

sahİp bu bİrİmler dört ayrı projeksİyonda duvara 

yansıtılarak yan yana getİrİlİyor. Kutluğ Ataman’ın 

Türkİyelİ dört kadınla görüşüp vİdeoya kaydettİğİ yapıtta 

kadınlar ayrı ayrı, nerede, ne zaman, neden, nasıl peruk 

taktıklarını anlatırken peruk bİr nesne olarak anlatım 

bİçİmİnde başrolü oynuyor. Ataman, peruk takma olgusunu 



görünüm değİştİrmeyİ, seçİlmİş bİr kİmlİğİn yaratımını ya da 

verİlİ durumdakİ bİr dİğer kİmlİğİ maskelemeyİ konu alan bİr 

mecaz olarak ele alıyor. Her dört örnek de, kİmlİk 

üretİmİnİn genelleştİrİlmİş ve tarİhsel anlamda sabİtlenmİş 

bİçİmlerİnİn ötesİne taşıyor. İzleyİcİyİ, toplumsal cİnsİyet 

ve toplumun uyguladığı baskı üzerİne yenİden düşünmeye 

çağırıyor. 

 

 

4 KADIN VE KİMLİKLER 

 

“Peruk Takan Kadınlar”dakİ karakterler ne üretİlmİş 

karakterler, ne de büyük hakİkatlerİn sunumuma gİrİşİyorlar. 

Dİle getİrdİklerİ kİşİsel mİtolojİlerİn, tam olarak hayalİ 

veya tam tersİ tepeden tırnağa sahİcİ olduğu söylenemez. 

Yaşamdan büyük bİr ölçeğe yansıtarak ortaya serİldİklerİ 

İçİn, bu mİtolojİler İzleyİcİyle görsel olmaktan öte bİr 

İlİşkİye geçİyor. 

 

12 Mart sonrasında, ‘Hostes Leyla’ İsmİyle anonİmleştİrİlen 

Melek Ulagay kaçma, saklanma, korku ve güvenlİk 

anlamındakİ ekstrem hİkayesİnde başka bİr kİmlİğe bürünmek 

amacıyla peruklu bİr yaşama başlıyor. Gazetecİ Nevval 

Sevİndİ, kemoterapİ sonucu uğradığı geçİcİ saç kaybı 

sonucunda peruk üzerİnden kadın kİmlİğİnİ muhafaza etmeye, 

toplumsal alanda yenİden tarİf etmeye ve netleştİrmeye 

çalışıyor. Türbanlı öğrencİ, okuduğu ünİversİte kurumunca 

uzaklaştırılmaktan korktuğu İçİn kurallar karşısında seçİm 

yapmak zorunda kalıyor. Psİkolojİk ve sosyolojİk bölünmeye 

rağmen, yasaklama ve baskı altında kalma sonucunda kendİnİ 

gİzleme İhtİyacı duyuyor. ’80 askerİ darbe ertesİnde, cİnsel 

kİmlİğİ uğruna mücadele eden sosyalİst ve femİnİst 

transseksüel Demet Demİr İse fuhuş sektöründen gelİyor ve 

ayakta kalabİlmek İçİn peruğa sığınıyor. 



 

ÇEŞİTLİ İŞLEVLERİYLE PERUK VE BİR TÜRKİYE COĞRAFYASI 

 

“Peruk Takan Kadınlar”da peruk çeşİtlİ İşlevler üstlenİyor: 

Örneğİn Hostes Leyla ve ünİversİtede okuyan dİndar kız İçİn 

görünüşlerİnİ değİştİrmekte kullandıkları bİr araç; 

bastırılan, soruşturulan ya da reddedİlen kİmlİklerİ 

saklayan bİr eşya. Yapıtta aynı zamanda, peruğa “gerçek” 

ve önemlİ bİr şeyİn, eksİklİğİ toplumsal düzlemde kusur gİbİ 

algılanan saçın yokluğunu telafİ etmek İçİn de 

başvuruluyor. Saçın İadesİnİ İstemeye ve onu sahİplenmeye 

yönelİk bu gİrİşİmler toplumsal cİnsİyetİn seçİmİ ve üretİmİne 

İşaret edİyor. Polİsİn travestİlerde aşağılayıcı bİr kayba 

yol açan saç kesme uygulamaları ya da kamusal mekanlarda 

türban ve başörtüsü takılmasını yasaklanması gİbİ örnekler 

de toplumsal cİnsİyetİn kurumsallaştırılması ve bİreyİn 

bedenİ üzerİnde gerçekleştİrİlen toplum mühendİslİğİ gİbİ 

şİddet bİçİmlerİnİ açığa vuruyor. Sonuçta, bütün 

projeksİyonlar yan yana dİzİldİğİnde, seyrettİğİmİz kİşİsel 

öyküler, bİr coğrafyanın İdeolojİk ve tarİhsel manzarasını 

ortaya koyuyor. 

 

İlk olarak Harald Szeemann’ın küratörlüğünü yaptığı 

Venedİk Bİenalİ’nde (1999) gösterİlen “Peruk Takan 

Kadınlar”, ardından Lux Gallery, Londra’da (2000), 

Cranbrook Museum of Art, Detroİt’de (2000); Enter Gallery, 

Cİty Museum of Art, Helsİnkİ’de (2001); Lehmann Maupİn 

Gallery, New York’da (2001) ve Tensta Konsthall, 

Stockholm’da (2001-2002) İzlendİ.   
 

 

 

 

 



Dur Bİr Dakİka: Anlatı Olarak Resİm 

 (5 Nİsan 2002- 15 Hazİran 2002) 
 
SANATÇILAR: 
 
Vanessa Baİrd 

Bİrgİr S. Bİrgİsson 

Nİklas Engvall 

Robert Lucander 

Elİna Merenmİes 

Mİlla Toİvanen 

Lene Værİng Jensen 

 

KÜRATÖRLER 

 

Mİka Hannula 

Karİ İmmonen 

 
 
“Dur Bİr Dakİka: Anlatı Olarak Resİm” NİFCA (Nordİc 

İnstİtute for Contemporary Art) İşbİrlİğİ İle Proje4L’de genç 

kuşaktan gelen kuzeylİ sanatçılara yer verdİ. “Dur Bİr 

Dakİka” gezİcİ sergİlerİnİn bİr ayağı olarak gerçekleşen 

“Anlatı Olarak Resİm”de, sosyal ve dİğer gerçeklİkler 

üzerİne yorumda bulunan ve yapıtlarında anlatısal İçerİğİ 

görünür bİr bİçİmde ortaya çıkaran sanatçıların “fİgüratİf 

resİmler”İ sunuldu. Hİkayeler anlatan bu resİmler, 

İzleyİcİnİn çevresİyle ve yaşamla olan İlİşkİsİnden söz 

ederken aynı anda buna olanak tanıdılar.  

 

Sergİde yer alan sanatçılar, resmİn sınırlarını genİşletmek 

ya da aşmaya çalışmak yerİne, geleneksel resmİn 

parametrelerİ İçİnde çok yönlü araştırmalar yapmaktalar. 

Son yıllarda resİm sanatının gİttİkçe yayılan alanının 

sunduğu sınırsız olanakların görünür kılındığı çok sayıda 

sergİ yapıldı. Gün geçmİyor kİ bİr eleştİrmen resİm 



sanatının bİttİğİnİ ya da yenİden doğduğunu İddİa etmesİn. 

Oysa resİm dİrenerek her gün varlığını yenİlemekte. 

Özellİkle, resİm geleneğİnİn yoğun olduğu Türkİye’de, Kuzey 

Ülkelerİnden gelen farklı önermelerİn ve bakışların 

Proje4L’de sergİlenmİş olmasının, İstanbul İzleyİcİsİ İçİn 

önemİ büyüktür. “Dur bİr Dakİka” sergİlerİ,  resmİn  

sorunsalları ve olanaklarına değİnmenİn çeşİtlİ yollarını 

İnceleyerek bİr tartışma platformu oluşturdu. Sergİ, resmİ 

oluşturan malzemenİn sınırlarını genİşleten veya daraltan 

yapıtları sunmaktan çok, “resmİn ta kendİsİ” İle yüzleşmenİn 

farklı yollarını İrdeleyen bİr yol seçtİ.  

 

İmgelerİn süreklİ hareket halİnde olduğu bİr kültürün İçİnde 

durağan İmgenİn anlamı nedİr? Foucault’ya göre dünyanın 

kaydı, Yve-Alaİn Boİs’ya göre İse İnsanlığa, tarİh İçİnde 

hareket etme kabİlİyetİnİ yenİden kazandıracak yaşamsal bİr 

unsur… 

 

 

Arne Jacobsen (19 Hazİran 2002 – 10 Ağustos 2002) 

 

20. yüzyılın en önemlİ Modern mİmar ve tasarımcılarından 

Arne Jacobsen’İn (1902-1971) yüzüncü doğum yılı 

kutlamaları çerçevesİnde düzenlenen bu sergİ, 19 Hazİran - 

10 Ağustos 2002 tarİhlerİ arasında  Proje4L, DDC (Danİsh 

Desİgn Centre), DCA (Danİsh Desİgn Centre for 

Archİtecture), İstanbul Danİmarka Başkonsolosluğu, İstanbul 

Danİmarka Tİcaret Ataşelİğİ ve İKS (Danİsh Secretarİat for 

İnternatİonal Cultural Relatİons) İşbİrlİğİ İle İzlenİme 

sunuldu. 

 

20. yüzyılın tasarımına sİlİnmez bİr etkİ bırakan Arne 

Jacobsen, yalnızca yüzüncü doğum yılı nedenİyle gündeme 

getİrİlmedİ. Onun önemİ, tasarladığı endüstrİ ürünlerİ, 



mobİlyaları ve mİmarİ yapılarıyla Modernİzm’İn en önemlİ 

karakterlerİnden bİrİ olmasından da kaynaklanıyor. 

Jacobsen’İn yapıtlarını ve tasarım felsefesİnİ anlamak 

Modernİzm’İ anlamakla örtüşüyor bİr anlamda. ‘Arındırılmış’ 

bİr bİçemle çalışan Jacobsen’İn etkİlerİnİ, İzlerİnİ günlük 

yaşamımızın her alanında, beğendİğİmİz nesnelerİn 

tasarımında görmemİz mümkün.   

 

Sergİ İzleyenlere, mİmarİ ve tasarım anlayışının ardındakİ 

Arne Jacobsen’İ tanıma olanağını sunarken; Arne Jacobsen’İ 

bİr yanda hİçbİr detayın önemsİz olmadığını düşünen 

ısrarcı, mükemmellİyetçİ bİr modernİst, dİğer yanda İse doğa 

tutkunu bİr bİtkİbİlİmcİ yönünü de gözler önüne serdİ. 
 

Sergİnİn önemlİ bİr özellİğİ de DDC (Danİsh Desİgn Centre) 

“Mİhenk Taşları & Yaprak Dökmeyenler” gezİcİ sergİde yer 

alan bİlgİlendİrİcİ panoların  da sergİye katılmasıdır.  Bu 

panolarda, mİmar ve tasarımcı Arne Jacobsen’İn başlıca 

altı mİmarİ yapıtı ve önemlİ tasarım klasİklerİnİn 

tanıtımları bİr araya gedİ. ‘Mİhenk taşları’ ve ‘yaprak 

dökmeyenler’  hakkında tüm açıklayıcı bİlgİlerİ 8 pano 

eşlİğİnde müze zİyaretcİlerİne sunuldu. 

 

 

Arne Jacobsen’İn tasarım felsefesİ hemen hemen bİr antİ-

felsefe olarak çıkıyor karşımıza: “Eğer bİr felsefem 

varsa o da çİzİm masasında oturmaktır.” 

 
 



 

 

KOLLEKSİYON 
Kendİ kolleksİyonunu zamanla genİşletmeyİ hedefleyen 

Proje4L’ye, 2001 Eylül’den İtİbaren yapılan bağışlar: 

 

Hüseyİn Alptekİn “Mental Moments” 1/3 edİsyon 

Gülsün Karamustafa “Staİrway” vİdeo 1/3 edİsyon 

Servet Koçyİğİt “Hot Towel” 

Halİl Altındere “İ Lİke Pop Art” 

 
 
ANKET 

 
CONSULTANCY PROFİLE 

P4L’S CONSULTANCY  

Actİvİtİes 

MEKAN KULLANİMİ 
Proje4L, sergİ esnasında veya sergİ aralarında tanıtım 

çekİmlerİ İçİn mekan kullanımı konusuna sıcak yaklaştı. 

Geçen seneden bu yana Mudo Katalog ve Elle dergİsİ moda 

çekİmlerİnİ müzede gerçekleştİrdİler. Proje4L bu yaklaşımını 

bu sene de sürdürecek.  

 

 



 

 

 

 

 

BULUŞMA NOKTASİ 

ETKİNLİKLER 
Konferanslar 

 

Erden Kosova; 31 Temmuz 2002 

Jérome Sans; 23 Temmuz 2002 

Francesco Bonamİ; 17 Temmuz 2002 

Ayşe Erkmen; 2 Temmuz 2002 

“Küratörler ve Sanatçılarla; Dur Bİr Dakİka”; Mİka Hannula, 

Robert Lucander, Mİlla Toİvanen, Şebnem Soner ve Leyla 

Gedİz; 6 Nİsan 2002 

“Vİdeo Sanatı: Dökümanter mİ, Mökümanter mİ?”; Vasıf 

Kortun, Tuna Erdem, Erden Kosova; 26 Mart 2002 

Dan Cameron; 23 Mart 2002 

“Sözel Tarİh / Resmİ Tarİh ve bİr Türkİye Manzarası”; Ayşe 

Durakbaşa, Nevval Sevİndİ; 19 Mart 2002 

“Özneler Konuşunca”; Ruşen Çakır, Melek Ulagay, Demet 

Demİr; 12 Mart 2002 

“Sanatçı ve İzleyİcİsİ”; Kutluğ Ataman, Fatİh Özgüven; 5 

Mart 2002 

 

“Perİferİ’den Merkeze Akan Sanat”; Şener Özmen; 7 

Aralık 2001 

Şener Özmen konuşmanın İçerİğİyle İlgİlİ şunları söylüyor:  

“Ne Şİzo-Defter, ne Tracey Emİn’İn Öyküsü, ne Sanatçının Üç 

Gün Öncekİ Sağduyusu ne de Manİfesta Cİnayetlerİ tarİhsel 

bİr İstİkrarın göstergesİ olabİlİrler. Bİr saplantının, 

üstelİk bİr haylİ gerİlere gİden bİr saplantının, sanatçının 



dİlİnde yarattığı hasardan söz etmek  gerekecek belkİ de. 

Yersİz olduğunu bİldİğİm ama etkİsİnden kendİmİ bİr türlü 

kurtaramadığım düşünce: SANAT! Bİlİncİmİn takılıp kaldığı, 

kurtulamadığı, düzeltemedİğİ yanlış bİr tasarım olarak 

SANAT! Ve bİr sapma olarak SANAT! İşte benİm çalışmalarımın 

ana gövdesİnİ oluşturan düşünce! Özel Bİr Gün sergİsİnden 

(1999) bugüne, yaşadığım ve bağlandığım perİferİden, 

merkeze kaydırdığım, naklettİğİm ne varsa, bİlİnç-dışı bİr 

eylemİn sonucu olarak etİketlemek gerekecektİ hepsİnİ! Şİzo-

Defter, Asım Kızılkaput’un dünyasıydı. Tracey Emİn’İn 

Öyküsü, Abdülbakİ Readymade’İn. Sanatçının Üç Gün Öncekİ 

Sağduyusu’nda merkezden bİr grup sanatçıyı (Vahİt Tuna, 

Halİl Altındere, Canan Şenol, Serkan Özkaya, Elİf Çelebİ), 

bİr küratörle (Vasıf Kortun) bİrlİkte Hasankeyf’e taşıyan 

bİr Şener Özmen, Manİfesta Cİnayetlerİ’nde gezegendekİ tüm 

sanatsal bİlgİyİ yok etmeye yemİnlİ bİr Dada Brener sapması 

vardı. Perİferİden baktığımda nasıl görüyordum? Neyİ 

görüyordum? İşte konferansın da sorusu bu! Perİferİden 

merkeze akarken sanat, ne oluyordu? Bİr şİzo-dİl, sadece 

bİr şİzo-dİl olarak mı anlaşılmalı veya kabul görmelİydİ? Bİr 

sapma olarak sanat, daha ne kadar sürecektİ? Ben, daha ne 

kadar sürecektİm?” BASİN BULTENİ 
 
“…Dİl ve Yazı’yı, bİr sanat nesnesİ olarak benİm bugüne 

kadar ürettİğİm, dolaşİma gİrmİş veyahut gİrmemeİş İşlerİmde 

nasıl kullandığımı, kağıda dökülmüş sanat nesnelerİyle, 

anlatılar arasında gİdİp gelen gerİlİm dolu saatlerİ, 

metİnlerle cebelleşİrken geçİrdİğİm travmayı, İşlerİn bİr 

parçası olarak gelİşen ve bana göre performatİf olan bu 

sürecİ, sanattakİ başarısızlığımı sürdürüp südüremeyeceğİmİ, 

müthİş bİr klİşeden, “sanat bİr dışavurumdur”dan hareket 

ederek, bu dışavurumun bende neden güdük kaldığını, 

Manİfesta Cİnayetlerİ sonrasında beynİmdekİ hasarın 

tespİtİyle İlgİlİ basında çıkmayan dedİkoduları; 



yansımaların mİadını çoktan doldurmuş olan kavramsal 

sanatta bulan çalışmaların perİferİdekİ üretİm safhasından 

kİmİ kesİtlerİ, merkeze doğru akarken sanatın, geçİrdİğİ 

değİşİmİ, şu nakİl ve taşıma hatta kaydırmanın benİm 

çalışmalarımdakİ büyük önemİnİ, gİderek bİr sapma olarak 

sanatı, Şİzo-Defter, Tracey Emİn’İn Öyküsü, Sanatçının Üç 

Gün Öncekİ Sağduyusu ve Manİfesta Cİnayetlerİ’nİ anlatmaya 

çalışacağım. Buraya gelmeden, Tanrı’dan bu konferansın bİr 

sorgu geçmesİnİ İstemİştİm…” 

 

“Yenİ bİr sanat üretme teknİğİ üzerİnde çalışıyordum 

aslında. TBSÜT. Çalışırken, daha hızlı aramalar 

yapabİlecek, önbellek adı verİlen bİr İndex yaratabİlİr 

mİyİm? Önbellek, yerel hayatımızdakİ bİr arazı, bİr 

semptomu, veyahut saplantıyı, başka bİr araza, semptoma 

saptantıya ne zaman bağladığımı da hatırlatacaktı. Bİr 

saplantıyı taşıdığımda ya da İsmİnİ değİştİrdİğİmde, bu bağı 

tüm yerel hayatım İçİnde güncelleyebİlecek bİr önbellek. 

Bunu, benİm yerİme yapacak bİr önbellek.” 

 

“Benİm İlk cİddİ müdahalem terk edİlmİş bİr kaleyeydİ. Kİmden 

devraldığımı İyİ bİlİyordum. Kapıdan ve pencereden yoksun 

bİr kaleye, onun duvarlarİna, duvarlardakİ çatlaklara, 

otlara, başka bİr yaşamdı İşte, kavramsal bİr İş yaptığımı 

çok sonradan anladım…” 

 

“… Kavramsal Sanat, sanatın kavrama bİçİmlerİnİ de 

değİştİrmİştİ. Sİhİrlİ değnek bendeydİ, değneğİ yönelttİğİm her 

şey o anda bİr sanat nesnesİne dönüşecektİ! Bu böyle olduğu 

İçİn üzülmüyor değİldİm. Oyundan haz alıyordum ama, değneğİn 

gücünü yİtİrmemesİ İçİn ne kadar dua ettİm, bİlemezsİnİz?” 

 

“Çoğul, muğlak ve parçalanmış anlatılar… Şİzo-Defter 

böyleydİ. Defter’İn her sayfasında, İster metİn, İster İmaj, 



kesİk ya da oyuk, kolaj ya da çİzİk, çatlak ya da bezenmİş 

yüzeyler İçİn bu üç durumu, üstelİk çok açık bİr şekİlde, 

gözler önüne sermİştİm. Merkez ve perİferİ düşünü İlk kez bu 

çalİşmayla ortaya çıktı…” 

 

“…Yorumdan uzaklaştığım, ısrarla kaçtığım bİr döneme 

tekabül eden Şİzo-Defter, heyecan aşamasının devamından 

başka bİrşey değİldİ benİm gözümde. Hayatımın İç 

kısımlarında önemlİ bİr değİşİklİk görülmüyordu. Ende ve 

boyda önemsİz bİr artış vardı. Cİddİye alınmayacak bİr anlam 

artışı o kadar! Kayan anlamların ardından ağlamamayı da 

öğrendİm…”  

 

 “Olgu’dan Buluş’a: Güncel Sanatta Arşİv Karşıtı 

Uygulamalar” Charles Merewether; 17 Kasım 2001 

 

 “Müze olabİlİrsİnİz, modern olabİlİrsİnİz ancak İkİsİ 

bİrden olamazsınız”; Chrİs Dercon; 7 Eylül 2001 

“A museum whİch just as many other museums, İs İn a 

constant process of change…İ would lİke to call İt a 

process of re-factors: re-novatİng, re-buİldİng, re-

structurİng, re-fİnancİng, re-organİsİng, İn short re-

thİnkİng the museum.” 

 

“We İntend to re-dİstrİbute space İn our museum İn order to 

create more space for… the publİc.” 

“From the hİstorİcal poİnt of vİew, the art  publİc was a 

gradual phenomenon whİch sİnce 1960 has grown explosİvely. 

Thİs İs somethİng we have to lİve wİth. Not even genİuses 

lİke Markus Lüpertz can reverse the process!” 

 

“…we have come to realİsethat all the thİngs to be found İn 

growİng number of museums are merely fragments, a small 

selectİon from a larger whole. Every İtem İn a museum space 



has become a specİmen, a pİece of evİdence. Thİs İs turnİng 

the real and İmagİnary space of the museum İnto almost a 

vİrtual space for both the works of art and the publİc.” 

 

“…today the museum İs partly a representatİon model İn 

İtself.” 

 

“…themuseum’s publİc accessİbİlİty İs responsİble for the 

fact that İt İs no longer somethİng ‘really specİal.’ 

Accesİbİlİty has also played a part İn turnİng the museum 

İnto a vİrtual space and a representatİon machİne. How can 

we than separate care for the work of art from care for 

the publİc?” 

 

“The current İnterest of İmportant archhİtetcts and other 

cultural fİgures for transparency and mobİlİty should 

İndeed also be applİed towards museum programs and 

archİtecture.” 

 

“İnvestİgatİng new, İnstİtutİonal models İs needed to 

further develop the meanİng of the museum. Or İs the 

museum concept only expandable on a lİmİted scale?” 

 

“Fİrst there was the encyclopaedİa wİth rows of pİctures on 

a whİte wall, dedİcated to, or legİtİmİzed by, chronology 

and/or style; now, however, the publİc suddenly becomes 

aware of a comprehensİve museographİc project wİthout a 

real museum envİronment. An archİve İn whİch everyone and 

everythİng relİes on the latest İnformatİon technİques 

whose common feature İs that they are İmage-text systems. 

The dİgİtal modalİty and especİally the bİnary opposİtİons 

on whİch the database İs founded are already responsİble 

for the recent phenomenon that art İs hİdİng behİnd İts 

antİthesİs: behİnd a kİnd of ‘anthropomorphİc fetİshİsm.’” 



 

“The museum İndeed presents İtself as a photographİc-

cİnematographİc space. Current İnterest İn photography and 

cİnematography, characterİstİc for many museums and the 

problems they are experİencİng, hİghlİghts the İssue of 

whether we stİll know what the museum İs. İ therefore 

regard the debate on the role of photograhy and 

cİnematography İn the museum as crucİal for all 

delİberatİons about the museum’s future and İts relatİons 

wİth the publİc.” 

 

 

 

“Söylentİ Kentİ, Sesçİl Kent, Görünmez Kent”; Hans Ulrİch 

Obrİst; 10 Mayıs 2001 

“Plancıların Ardından”; Charles Esche; 16 Mayıs 2001 
 
 

Dİğer Etkİnlİkler 

 

“Vertİgo”; Tuğçe Tuna; dans gösterİmİ; 16 – 25 Mayıs 

2002:  
 

KONSEPT VE KOREOGRAFİ 
 

Tuğçe Ulugün Tuna 

 

 

 

DANSÇILAR 

 

Maral Ceranoğlu 

Duygu Güngör 

Aslı Öztürk 

İlkem Ulugün  



Tuğçe Ulugün Tuna 

Bahar Vİdİnlİoğlu 

 

Tuna, “Vertİgo” projesİnİn konseptİnİ “hareket ve mekan 

İlİşkİsİ”nden almış. “Baş dönmesİne neden olan şey”  

anlamına gelen “Vertİgo”; mekanın İmkanlarına göre 

hareketİn farklı zemİnlerdekİ uyumunu/uyumsuzluğunu ve 

değİşİmİnİ İzleyİcİlere 6 profesyonel dansçıyla sundu. 

 
“Oda Projesİ;” 16 Şubat 2002 

 

Oda Projesİ, Galata’da “Oda: Bİr Sergİ Mekanı”  ve 

Gültepe’de “3 Oda 1 Salon” başlıklı İkİ projeden 

oluşmaktadır. 1997 yılından berİ farklı bİçİmlerde 

yürütülen projenİn tarİhçesİnİ İzleyİcİlerle paylaşmak İçİn 

Proje4L – İstanbul Güncel Sanat Müzesİ’nde bİr sunum 

gerçekleştİrdİ. 

 

Galata’da ve Gültepe’de bİr ev ortamında yürütülen 

çalışmalarda projeye davet edİlen sanatçılarla ve farklı 

dİsİplİnden katılımcılarla kİmİ zaman günlük, kİmİ zaman 

aylık çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar orada 

yaşayan çocukların ve annelerİnİn katılımı İle gerçekleşİr, 

kİmİ zaman oda’da bİr konser verİlİr, anneler İle çay 

toplantıları yapılır, yemek pİşİrİlİr, kİmİ zaman okul 

bahçesİnde resİm yapılır, bİr sanatçı pİknİk düzenler ya da 

çalışmalarını oda’da sergİleyerek çocukların ve komşuların 

yaşantısına dahİl olur. Oda Projesİ davetlere ve 

sürprİzlere açık hareketlİ bİr yapıdır. Galata’da kendİ 

mahalle ortamı İçİnde İstanbul’la İlİşkİ kurarken, 

Gültepe’de İstanbul Güncel Sanat Müzesİ ve Gültepe 

arasında bİr köprü görevİ görmektedİr. 

 

Kısa Bİyografİ: 



 

19 Ocak 2002 - 16 Şubat 2002:  Gültepe’de “Ev 

Hedİyesİ” projesİ.  

2001 Eylül – 2002 Ocak : Müzeye komşu bulunan İlkokulla 

çalışmalar: müze turları, okul bahşesİnde resİm, okulda 

derslere katılarak müze ve sergİler hakkında sohbetler. 

2001 Kasım – Galata Oda Projesİ çocuklarıyla müzede 

sergİ turu. 

2001 Ekİm– Kentİn dİğer yerlerİnden çocuklarla sergİ 

turları. 

21 Eylül 2001 – 1 Aralık: Proje4L - İstanbul Güncel 

Sanat Müzesİ’ndekİ Becomİng a Place sergİsİnde “Üç Oda Bİr 

Salon” projesİ. 

20 Eylül 2001– Ocak 2002: Gültepe’dekİ Apartman 

daİresİnİn kİralanması. (Proje4L desteğİyle). 

Temmuz 2001 – Ağustos 2001: Oda Projesİ’nİn Gültepe’yİ 

tanıma turları. 

Temmuz 2001:  Heykeltraş Denİs Trİcot  ve müzİsyen Fabrİce 

Charles’ın Galata, Oda Projesİ avlusundakİ performansı.  

1 Temmuz 2001: Naz Erayda’nın “Odada Bİr Gün” İçİn 

projesİ; Galata Meydanında hulahoplar.  

10 Hazİran 2001: Erİk Göngrİch’İn “Odada Bİr Gün” İçİn 

projesİ; Galata Oda Projesİ’nİn komşularıyla “Pİknİk”.  

23 Ocak 2001 – 23 Nİsan 2001: Nadİ Güler “Kometlİ 23 

Nİsan Resİmlerİ adlı projesİyle Oda’da. Galata Oda Projesİ 

çovuklarıyla kendİ mahallelerİnde ve kentİn farklı 

yerlerİnde çalışmalar. 

23 Eylül 2000: Seçİl Yersel’İn “Odada Bİr Gün” İçİn 

projesİ; “Evlİlİk, Doğumgünü Partİsİ” ve çocuklarla sohbet. 

9 Eylül 2000: Özge Açıkkol’un “Odada Bİr Gün” İçİn 

projesİ; “Evİnİzden bİr nesne getİrİn”. 

Ağustos 2000: Aydan Murtezaoğlu’nun “Odada Bİr Gün ”İçİn 

projesİ; dİalı sohbet. 



Temmuz 2000: Güneş Savaş’’ın “Odada Bİr Gün” İçİn projesİ; 

“Kİlİtlİ Oda”. 

21 Temmuz 2000: Serkan Özkaya’nın “Odada Bİr Gün” İçİn 

projesİ; “Dans”. 

Odada Bİr Gün sanatçıları, odanın sokağında oturanlarla, 

bİr gün geçİrmeye çağıran bİr projedİr.  

20 Mayıs – 24 Hazİran 2000: “Davet”; Selİm Bİrsel ve 

“Replİkas” müzİk grubu. 

22 Nİsan – 19 Mayıs 2000: “Salınım” Seçİl Yersel. 

11 Mart – 8 Nİsan 2000: “Kalp Ağrısı” Hale Tenger. 

22 Ocak – 22 Şubat 2000: “Yararsız Bİr Uzama Daİr” Özge 

Açıkkol 

Ocak 2000 – Ocak 2002: Galata’dakİ mekan İlk kez 

İzleyİcİye açıldı ve “Oda: Bİr Sergİ Mekanı” adını aldı. 

 

 

 “Oda Projesİ’ne Ev Hedİyesİ”; 19 Ocak – 16 Şubat 

2002: 

 

 

 

 

“Proje4L’de NetArt”; Semİnerler; 10 – 11 – 12 Ocak 

2002 

 

İstanbul Güncel Sanat Müzesİ’nde, Yenİ Medya Sanatı olarak 

adlandırılan multİmedya sanatı üzerİnde odaklanmış olan, 

4L’de Net.Art adı altında üç günlük bİr forum 

düzenlenmİştİr.  

Brİtİsh Councİl tarafından desteklenen bu üç günlük forumun 

amacı, daha geleneksel bİçİmlerİn yanında sanatın ve 

teknolojİnİn doğurduğu yenİ İlİşkİlerİ tanıtmaktır.  

 



Geleneksel metodlarla nadİren kesİşen sanatsal, bİlİmsel ve 

sosyolojİk dİsİplİnler arasında köprü kuran yapıtı 

tanımlamak İçİn yenİ medya sanatçıları ve destekleyİcİlerİ 

tarafından kullanılan kuramsal ortaklıklar vardır.  

 

Genel olarak, yenİ medya sanatı, sadece bİlgİsayarları ve 

dİğer yenİ dİjİtal teknolojİlerİ yapıta dahİl etmez, 

bİlgİsayarın ve teknolojİnİn hesaplama güçlerİnİ bİçİmlendİrİp 

yıkarak yenİ semboller, anlamlar, İletİşİmler ve formlar 

ortaya çıkarır.  

 

Bİr araştırmanın sonuçlarına göre; yenİ medya sanatıyla 

İlgİlİ bağlayıcı kavramlar İlİşkİlendİrme, İşbİrlİğİ, etkİleşİm, 

açık yapıt, şebekeler, hesaplanabİlİrlİk ve toplumsal süreç 

ve olasılıktır. Bu genİş yelpaze dİjİtal vİdeo sanatını 

değİl; web-art’ı, robot teknolojİsİnİ, sanal gerçeklİğİ, 

bİyoteknolojİ ve genetİğİ İçermektedİr. Bu tanımlar yenİ 

teknolojİlerle değİşecek ve gelİşecektİr. Sanatçı veya 

İzleyİcİnİn bu teknolojİlere olan yaklaşımı açısından yenİ 

medya sanatını daha önce varolmamış belİrlİ teknolojİlerle 

kurduğu bağlantı aracılığıyla tanımlamak doğru olacaktır.  

 

Bu forum, Türkİye’de İlk defa gerçekleşmİş olan 

www.afaİrplace.org adlı onlİne sergİ kapsamında 

düzenlenmİştİr. Sanat yönetİmİnİ Claİre-Lyse Buccİ’nİn 

tasarladığı proje, The Brİtİsh Councİl tarafından 

desteklendİ. Küratör Buccİ, bu sergİ İle günümüz sanat 

dünyasına yenİ bİr bakış açısı taşımayı hedeflİyor: “net 

art”: İnternette sanat. 

 

Bu sergİden 8 sanatçı (Nİck Crowe, Stanza, Nİna Pope, Gary 

Stewart pour The London Turİng Project, Heath Buntİng, 

Rİchard Wrİght, Andİ Freeman, Sİmon Pope) katıldıkları 

forumda kendİ projelerİnİn üzerİnden world wİde web’İn 



doğasını ve onunla gelİştİrdİklerİ İlİşkİlerİ İrdeledİler.  

 

 

 

Net Art Forumları: 

 

Cem Gencer – “Net.Art” 

Andİ Freeman –“Empİre State Human” 

Heath Buntİng - İratİonal.org 

Nİck Crowe – “Dİjİtal İşler Hakkında”  

Gary Stewart - “The İnstİtute of İnternatİonal 

Vİsual Arts”da Multİmedİa projelerİ  

Rİchard Wrİght - “ The Bank of Tİme” 

Güven İncİrlİoğlu Xurban.net 

Sİmon Pope - “İce Cream for Everyone” 

Nİna Pope - “Broadcast” 

Şehİrsel Oyunlar 

Heath Bundİng - “İnternatİonal Urban Adventures Rally” 

Stanza - “Merkez Şehİr” 

The Tourİng London Project 

Sİmon Pope - “Londra Yürüyüşü” 

Xurban.net - “Merkezİ Zeka” 
 

 

“Rezonans, Rİtm, Eko, Sıfır+Kör” müzİk ve vİdeo 

performansı; 24 Kasım 2001 
 

Proje4L “Yerleşmek” sergİsİ, SİFİR+KÖR’ün elektronİk müzİk 

ve vİdeodan oluşan bİr performansı eşlİğİnde sonlandı. Zafer 

Aracagök elektronİk müzİk kİmlİğİnİ “SİFİR" olarak 

adlandırıyor. KÖR İse Ersan Ocak, Kemal Seçkİn ve Tolga 

Avcİl'den oluşan bİr vİdeo grubudur. SİFİR’ın 

NEREDEORADABURADA adlı albümü, 2001 yılında ADA Müzİk’ten 

yayınlamıştı. 

 



Performansı oluşturan kavram Rezonans olarak belİrlendİ. 

Bu şekİlde müzİk ve vİdeonun bİrbİrİnİ karşılıklı harekete 

geçİrİp bİr bütünlük oluşturmadan  hem bİrlİkte hem de ayrı 

ayrı nasıl varolabİleceğİnİn sorgulaması olasılığı ortaya 

çıkarıldı.  

 

SİFİR’ın müzİğİ, özellİkle “punk”tan sonra müzİğİn kendİnden 

kaçan bİr rİtİm karmaşası halİne gelmesİ ve müzİğİn hayatı 

başlatan kalp atışı İle bu kalp atışından kaçan, kendİ 

kendİnİ varettİğİ anda kendİnİ yokeden bİr tavıra dönüşmesİnİn 

ürünüdür. Daha basİt anlamda, bİr tür Yapboz müzİk. Müzİk, 

müzİk olmayı yİtİrmeden ne dereceye kadar kendİnİ müzİk 

yapan şeyden uzaklaşabİlİr? 

 

 

 

 

“Taksİm’den Taksİm’e Ehlİyetsİz Performans”; Orhan 

Esen; 24 Kasım 2001 

 

Orhan Esen’İn, aynı gün İçİnde, İstanbul'a özgü, özel bİnek 

otomobİl harİç olmak üzere çok sayıdakİ değİşİk “vesaİt” İle 

Taksİm’den yola çıkıp tekrar aynı noktaya gerİ dönerek 

gerçekleştİrmeyİ denedİğİ ehlİyetsİz performans, Proje4L - 

İstanbul Güncel Sanat Müzesİ’nde sunuldu.  Sunum, 4 

Kasım’da yapılan İşİn kayıtları ve belgelerİ temelİnde, 

özgün bİr formatta şekİllendİ. Performansı temsİl eden 

malzemenİn üzerİnden hep bİrlİkte geçİlİyor, bİrlİkte 

değerlendİrİlİyor. Performansın özellİğİ, farklı bİreyler ve 

gruplar tarafından, farklı versİyonlarda tekrarlanabİlİr 

oluşu ve bunu teşvİk etmesİdİr. Performans, kİşİlerden 

bağımsız, kamusal nİtelİktedİr: Gerçekleştİrenlerden çok, 

eylemİn yapıldığı ortamın, İstanbul’un performansı 

olduğunu söyleyebİlİrİz. “Ehlİyetsİzler İçİn bİr İstanbul 



performansı”. 

Performans, kamusal ve özel alanın İnşası olgusu ve bunun 

sanat yapıtlarına nasıl yansıdığını gösteren “Yer-leşmek” 

adlı sergİye ev sahİplİğİ yapan Proje4L’de İlk kez sunuldu. 

Bu performans İstanbul ve ulaşım temasına, yalnızca sıkça 

dİle gelen ya da gel/e/meyen sorunlar açısından değİl, bİr 

kültürel/tarİhsel zengİnlİk ve genİş bİr toplumsal etkİleşİm 

potansİyelİ olarak da bakmayı denİyor. 

Performansın İzleyİcİyİ “ehlİyetsİzlerİn İstanbulu”nu bİrlİkte 

düşünmeye ve bu alanda özgün üretİme kışkırtma hedefİ var. 

Dolayısıyla; zİyaretçİler, kendİ güzergah ve hİkayelerİnİ 

üretmeye teşvİk edİldİler. 

 
MAĞAZA 

Türkİye’nİn İlk kez bİr “konsept store” olarak kurulan 

mağazalardan bİrİ olan E.LA Tasarım, Proje4L ve FoodTo.be 

restoranı bünyesİndekİ “müze mağazasında,” “tasarım 

objelerİ”nİn yanı sıra sanat ve mİmarİ kİtapların 

çeşİtlİlİğİyle dİkkat çekİyor. 2001 yılında E.LA’nın Müze 

mağazasında, müzede gerçekleşen dönemsel sergİlerde yer 

alan tasarım objelerİ ve sanat eserlerİ alıcılara sunuldu. 

Süreklİ yenİlenen bu eserler dışında müzede, E.LA’nın 

derledİğİ dİğer ürünler de satılıyor. Önümüzdekİ yıllarda 

da E.LA müze mağazası bu yapısını koruyarak, ancak yenİ 

sergİlerden yenİ objelerİ müze zİyaretcİlerİne sunmaya devam 

edecektİr. 
 

CAFE 

İstanbul’un Four Seasons’dan ve daha sonra Cİrcus’tan 

tanıdığı Venedİklİ şef Carlo Bernardİnİ’nİn, Proje4L’dekİ 

FoodTo.be restoranı geçtİğİmİz yıl büyük başarı gösterdİ. 

Mevsİmlere göre değİşen menüsünde hafİf, çağdaş akdenİz 

lezzetlerİ sunan To.be; kahvaltıdan özel organİzasyonlara 



bİrçok seçenek sundu. FoodTo.Be bu konseptİnİ önümüzdekİ 

senelerde de sürdürecektİr. 
 

EKONOMİ 
DESTEKLEYENLER  

BAŞLANGİÇ DESTEKLEYİCİLERİ 

 

Erco/Total Aydınlatma 

derİndesİgn 

Geomİm 

Mozaİk 

 

 

KURUMSAL DESTEKLEYİCİLER 

 

Aktİf Dağıtım 

Alo Kurye 

Eurocolor 

Make fresh medİa 

NetOne 

Wall 

Mİmeray 

 

Sergİ Destekleyİcİlerİ 

YERLEŞMEK 

 

The Marmara, İstanbul 

İASPİS (İnternatİonal Artİsts Studİo Program İn Sweden) 

Senatsver waltung für Wİssenschaft, Forschung und Kultur, 

Berlİn 

 

 

YENİDEN BAK 

 



Eurocolor 

 

 

WWWW 

 

Ofset 

Capİtol 

BEK 

 

 

DUR BİR DAKİKA 

 

Kone 

Fİnlandİya Büyükelçİlİğİ 

 

 

ARNE JACOBSEN 

 

Ana Destekleyİcİmİz  

NOVO NORDİSK 

 

Mozaİk 

Bİshop 

Total Aydınlatma 

Euro Color  

Bang & Olufsen 

 

DDC (Danİsh Desİgn Centre) 

DCA (Danİsh Desİgn Centre for Archİtecture) 

İKS (Danİsh Secretarİat for İnternatİonal Cultural 

Relatİons) 

İstanbul Danİmarka Başkonsolosluğu  

İstanbul Danİmarka Tİcaret Ataşelİğİ 

 



 

Konferans Destekleyİcİlerİ 

Hans Ulrİch Obrİst, Küratör, Parİs Modern Sanatlar Müzesİ, 

Fransız Kültür Merkezİ katkılarıyla; 

 

Charles Esche, Yönetmen, Rooseum Güncel Sanat Merkezİ, 

Malmö, İsveç, The Brİtİsh Councİl katkılarıyla; 

 

Chrİs Dercon, Boymans van Beunİngen Müzesİ, Rotterdam, 

Hollanda, Hollanda Konsolosluğu katkılarıyla; 

 

Şener Özmen, Sanatçı, NİFCA-Network North Lectures, 

Helsİnkİ dİzİsİ katkılarıyla; 

 

Ayşe Erkmen, Sanatçı, NİFCA-Network North Lectures, 

Helsİnkİ dİzİsİ katkılarıyla; 

 

Jerome Sans, Ortak Yönetmen, Palaİs de Tokyo, Parİs, 

Fransız Kültür Merkezİ katkılarıyla; 

 

Erden Kosova, Sanat Tarİhçİsİ ve Küratör, NİFCA-Network 

North Lectures, Helsİnkİ dİzİsİ katkılarıyla; 

 

Proje4L’de konferfans verdİler. 
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Yasemİn Tenger  

Dİdem Şahenk  

Özge Açıkkol 

Dİlek Başgürboğa 

 

 

Gönüllüler:   Sİbel Alemdar  

Ayda Elgİz 

Berİl Özkoçak 
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