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UNTITLED ışık, cam, ahşap, iplik gibi malzemelerin; fotoğraf, neon, video,
vitray gibi tekniklerle birbirine geçtiği yerdir.
Sarkis, birbirinden bağımsız gibi duran toplumsal ve kültürel meselelerin
günümüzde oluşturduğu belirsiz atmosferi anlatan görüntü, ses ve ışıkları
yan yana getirdiği sergisine kırmızı ve büyük harflerle UNTITLED ismini
verir.

Sarkis (d. 1938, İstanbul). Eğitimini İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel
Sanatlar Akademisi’nde tamamladı, ilk sergisini 1960 yılında İstanbul
Sanat Galerisi’nde açtı. Daha sonra Paris’e yerleşti. Sanatçının eserleri,
aralarında Centre Georges Pompidou, Paris; Guggenheim Müzesi, New
York; Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris;
Kunst-und-Austellungshalle, Bonn; Museé du Louvre, Paris; Bode
Müzesi, Berlin; Fondazione MAXXI, Roma ve Kunsthalle Düsseldorf’un
bulunduğu birçok kurumda sergilendi. Tutumlar Forma Dönüşünce,
Kunsthalle Bern (1969); documenta VI, documenta VII, Kassel (1977, 1982)
ile Venedik, Sidney, Şangay, São Paulo, Moskova ve İstanbul bienalleri
Sarkis’in katıldığı önemli sergiler arasında yer almaktadır. Sarkis’in son
dönem kişisel ve karma sergileri arasında, Saat Kaç?, ARTER, İstanbul
(2019); Sarkis, Paradjanov ile, Pera Müzesi, İstanbul (2018); Ayna,
Dirimart, İstanbul (2017); Sarkis avec Paradjanov, Villa Empain-Fondation
Boghossian, Brüksel (2016); Istanbul. Passion, Joy, Fury, Fondazione
MAXXI, Roma (2015); Tuzlu Su, 14. İstanbul Bienali (2015); Respiro, 56.
Venedik Bienali Türkiye Pavyonu (2015); Armenity, 56. Venedik Bienali
Ermenistan Pavyonu grup sergisi (2015); Sarkis – Cage/Ryoanji Yorumu,
ARTER, İstanbul (2013); Site, İstanbul Modern Müzesi, İstanbul (2009)
sayılabilir. Sanatçının işleri pek çok müze ve özel koleksiyonda yer
almaktadır. Sanatçı yaşamını ve çalışmalarını Paris’te sürdürmektedir.
Fotoğraf: Thierry Lefébure

“Mezmur yazarının ‘Sözün adımlarım için çıra, yolum için ışıktır,’
dediği gibi, bize asasıyla yol gösterecek ve tıpkı bu elin, ışıkla karanlığı
dağıttığı gibi üzerimize çöken kâbusları dağıtacağız.”
—Rakel Dink. Sarkis: Respiro, der. Defne Ayas. İstanbul: İKSV, 2014, s. 133.

Avuçtan Doğan Alev
2020
Artırılmış gerçeklik filtresi
Değişken boyutlar

Dövme
2020
Vinil kâğıt, neon
420 x 1609 cm; 72 x 72 cm

Dövme, Sarkis’in Paris’teki Galerie Nathalie Obadia’da 2019’da, farklı
yıllarda ürettiği altmış bir vitray yapıtının bir arada sergilendiği
Mobile Vitraux du Sarkis sergisinin enstalasyon görüntüsünün kırmızı
bir filtreden geçirerek duvara sıvanması ve sonuna yedi renkli neon
bir gökkuşağının eklenmesinden oluşur. Bu vitraylar Sarkis’in sanatını
besleyen meseleleri ve kavramları bir araya getiriyor. Dövme en sol üst
kısmında görülen Respiro Otoportre vitrayı ile başlar. Sarkis, Venedik
Bienali Türkiye Pavyonu’ndaki Respiro (2015) sergisinde, gökkuşağının
renkleri ile çocukların parmak baskılarını yaptığı aynaya kamerasının
lensini çevirir ve tam karşısına yerleşen neon gökkuşağının içinden
kendini geçirir. Hemen altında atölyesinin bir görüntüsünden
oluşturduğu bir vitray yer alır. Orta kısımda, Sarkis’in 1976’dan beri
üretiminin merkezine aldığı, savaş ganimetleri anlamına gelen almanca
kelime Kriegsschatz’ı yara kabuklarını kullanarak yazdığı vitrayı görülür.
Dövme’nin sonunda soyut formlu yedi renkli bir gökkuşağı neonu bir
kırılma noktasına ve bir mucizeye işaret eder ve geçmişten toplanan
bu imgeleri geleceğe açar.

Gelecek oluşmaya başlar ama parçalar halindedir; Sarkis İstanbul
sokaklarında çektiği fotoğrafları kurşun şeritler ve bir çerçevenin
bir arada tuttuğu irili ufaklı cam parçalarıyla kaplar. Kurşun şeritler
her bir imgenin içinden geçerek onların fotoğrafik belgelerden çok
yapbozlar gibi görünmesini sağlarken, paneller de her bir imgenin
akla gelebilecek temel anlamına meydan okuyup yorumsal bütünleri
parçalara dönüştürür, reparation’un (kırılmamış, kırılmış, onarılmış)
iyileştirici mantığının silsilesini bozar. Vitray, parçalardan oluşan
bir sanat formu. Cam parçaları olarak başlayan, bitmiş halinde bile
parçalılığı kurşunla işaretlenen. Parçaları asla “kırık” olmayan, başından
sonuna kadar özgün ve parçalı. Belleğin bu yeni oluşumun en başında
yer aldığı sergisinde Sarkis, tarihten taşıdığı hikâyeler üzerinden
gündeme bakma imkânı sunar.

“Vitraylarla imgeyi çerçeveliyor, imgenin hatlarını belirliyor, yakalayıp hapsediyor ve böylece Ortaçağ’da başlattığı vitray sanatını, fotoğraf tarihiyle ve ışıkla
buluşturuyordu. [...] Bir kitabın sayfaları arasında dolaşırmışçasına doğal bir imgeler arası gezinti talebiydi bu ve ortak bir bilince götüren bu resimli orkestranın
frekanslarıyla uyumlanma çağrısıydı. [...] Aylarca Sarkis’le kişisel ve kolektif olanın bereketini konuştuk. İmgelerin tarih ötesi ve kültürlerarası referanslarında
beslenerek kendi yolunu nasıl çizdiklerini de. [...] Kendi seçtiği olayları ve durumları ikonalara dönüştürerek bizi güncel yaşam deneyimlerimizin derinlerine
çekmek istiyordu Sarkis. Asıl niyeti buydu. İmgelerin çok derin yaralar açabildikleri gibi, bir o kadar da iyileştirici olabildiklerini de biliyordu.”
—Defne Ayas. Sarkis: Respiro, der. Defne Ayas. İstanbul: İKSV, 2014, s. 27.

Aliye Berger’in atölyesi yanarken ortaya
çıkan görüntüden çok etkilenerek
heyecanla yaptığı, Munch’un Çığlık (1893)
tablosunu çağrıştıran Yangın (Eylül, 1955)
tablosu da Sarkis’in vitraylarından birisi
olur.

“İnsanın tutkulu ifadesi - sıkıntısı, yası,
hüznü ya da çaresizliği - yaratıcı bir jestin
imgesinde yakalanır.”
—Uwe Fleckner, Sarkis Külliyatı Üzerine Bellek
ve Sonsuz, der. Uwe Fleckner, İstanbul: Norgunk,
2016, s. 205.

Kırmızı vitraylar serisinden no: 8
2020
Cam, kurşun, çelik, LED (üretim: Charlie)
49 x 62,6 x 10 cm

Sarkis buluntu bir İstanbul fotoğrafında
büyük bir patlama veya depremi andıran
bir yıkımdan sonrasını görür, devrilmiş
bir araba, sokaklara dağılmış kâğıtlar ve
tüm bunların ortasında sigara içen bir
adam kameraya bakıyordur. Bu fotoğraf
1955’de yaşanan ve 6-7 Eylül olayları
olarak hatırlanan gayrimüslimlere yönelik
saldırıların sonrasını gösteren arşivsel
bir görüntüdür. Ortada duran figürün
sol arka tarafında görünen sütunlu bina
Aliye Berger’in atölyesinin de bulunduğu
Narmanlı Han’dır.

Kırmızı vitraylar serisinden no: 1
2020
Cam, kurşun, çelik, LED (üretim: Charlie)
49 x 76 x 10 cm

“Bir melek gök kubbede değil, herkesin ve
her şeyin terk ettiği yerde parlar.”
—Karin Karakaşlı. Sarkis: Respiro, der. Defne Ayas.
İstanbul: IKSV, 2014, s. 77.

Kırmızı vitraylar serisinden no: 6
2020
Cam, kurşun, çelik, LED (üretim: Charlie)
49 x 69 x 10 cm

Yan yana dizilmiş karikatürize figürler
ağızlarını açıp kapatırlar; belki de çığlık
atıyorlardır.

Kırmızı vitraylar serisinden no: 4
2020
Cam, kurşun, çelik, LED (üretim: Charlie)
49 x 65,3 x 10 cm

Kırmızı vitraylar serisinden no: 5
2020
Cam, kurşun, çelik, LED (üretim: Charlie)
49 x 65,3 x 10 cm

Farklı kültürlerden insanların ikâmet
ettiği bir semt olan Galata’da, Aya
Nikola kilisesinin kapısı ve hemen
bitişiğindeki zincir çiğköftecinin
birbiriyle kurduğu paradoksal ilişki
dikkat çekicidir.

Kırmızı vitraylar serisinden no: 2
2020
Cam, kurşun, çelik, LED (üretim: Charlie)
49 x 73,5 x 10 cm

Kırmızı vitraylar serisinden no: 3
2020
Cam, kurşun, çelik, LED (üretim: Charlie)
49 x 73,5 x 10 cm

Kırmızı vitraylar serisinden no: 7
2020
Cam, kurşun, çelik, LED (üretim: Charlie)
49 x 67 x 10 cm

Kırmızı vitraylar serisinden no: 9
2020
Cam, kurşun, çelik, LED (üretim: Charlie)
49 x 72,3 x 10 cm

Âbidin Elderoğlu
Çiçek
1948
Kâğıt üzerine
suluboya ve mürekkep
22 x 15,5 cm

Başlangıçta, kâğıt üzerine ıslak fırçanın
değmesi ile başlayan ve kurumaya doğru
çok yavaş seyreden hareketi kaydedilen
kırmızı sulu boya işarete Morton
Feldman’ın 1976 yılında, Sasani imparatoru
1. Hüsrev için yapıldığını öğrendiği ve
Hüsrev’in İlkbaharı isimli bereketli
bir bahçeyi tasvir eden kayıp halıdan
ilham alarak bestelediği, yaklaşık on beş
dakikalık parçası eşlik eder. Videonun
önünde hayvan ve ağaç motifli bir İran
halısı serilidir. Ekrana kırmızı bir göz gibi
yerleşmiş işaret sergiyi izler.

Hüsrev’in İlkbaharı
2020
Tek kanallı video, 14’ 40”;
tuval üzerine suluboya, 20 x 30 cm;
halı, 450 x 296 cm

Sarkis, 1992 yılında Maçka Sanat
Galerisi’nde bir kişisel sergi yapmak üzere
davet edilir. Sanat eserlerinin taşınmasında
kullanılan bir kasayı yakan Sarkis, onun
bir yüzüne kendi doğum tarihinin sonuna
sıfır ekleyerek neon harflerle 19380 yazar
ve böylece sanatçıyı hayatın ve ölümün
sınırlarından kurtararak başka bir zamana
(zamansızlığa) oturtur, diğer yüzüne de
kasanın ilk sergilenme yılı olan 1992’nin
sonuna sıfır ekleyerek 19920 yazar.

19380-19920-20200
1992-...
Ahşap, neon, seramik
206 x 128 x 42 cm

Seneler içinde bulunduğu yılın rakamlarıyla
yenilenen bir yüz bugün 20200’de altında
tekerlekleriyle devam etmeye hazır halde
galerinin merkezinde durur. Kasanın
içindeki bir devre sayesinde neonların
ışıkları kısılır ve açılır, kendi tempolarında
nefes alırlar.

Kasanın üst kapağında su dolu mavi
Kütahya seramiği kâsenin içinde, biri yeşil
biri kırmızı sulu boyayla boyanmış iki küçük
ev yüzer. Kırmızı sıcak ve Doğu’yu, yeşil
ise soğuk ve Batı’yı temsil eder Sarkis
sözlükçesinde. Doğu ve Batı’nın kesiştiği
İstanbul’un sularında yeşil ve kırmızı
birbirine karışır.

Davide Balliano
İSİMSİZ_0146
2019
Ahşap üzerine alçı, gesso ve lake
50,8 x 40,6 cm

Serginin Suyu
2020
Su ve bardak
Değişken boyutlar

“Sarkis’in dünyasında herşey yanar (en sevdiği kelimelerden biri budur), her
şey tutuşur. Bakış ve nesneler bir yanmanın içinde erir; en ağır, en eylemsiz
maddeler hareket ve enerjiyle yüklenir. Su değdiği yeri yakabilir, ses mekânı
ıslatabilir, bir ışık yaratabilir, ateş yuttuğu şeyi sıvılaştırabilir, dondurabilir,
ışık havayı sular altında bırakabilir. Bu başkalaşım tiyatrosunda bilhassa ışık
tartışmasız biçimde ana temalardan biridir. Sarkis’in oynadığı sahne tercihen
oldukça loştur, kerametin sihrine elverişli, ritmik olarak tekrarlanan yeşil
ve kırmızı patlamalarının uyandırdığı, doldurduğu, yokladığı ve değdiği her
şeyin akkorluğuyla, hareli saydamlığıyla çığlıklara, şarkılara boğulan muazzam,
derin bir sessizliğe benzeyen doğal bir alacakaranlığa gömülmüştür. Mekân
sınırlanmış ve epey örgütlenmiş olmakla birlikte, soluk almaya, duygusal
açıdan ölçülüp biçilmiş bir ahenge benzeyen hesaplı bir gölge-ışık,
karanlık-aydınlık dönüşümüyle akışkan hale getirilir mutlaka.”
—Henry-Claude Cousseau, Sarkis Külliyatı Üzerine Bellek ve Sonsuz, der. Uwe Fleckner
İstanbul: Norgunk, 2016, s. 273.

İlk defa 2005 yılında Aksanat’ta sergilenen
Bellek ve Sonsuz için Kitaplık Sarkis’in
kitaplarını ve kataloglarını taşır. Bu
kütüphaneye ayrılmış odanın zamanı,
Sarkis’in mitolojisinin zamanıdır. Bir
duvarında Aliye Berger’in Yangın
(Eylül, 1955) tablosu asılı durur. Bir rafın
üzerineyse kapağını Sarkis’in yaptığı
Aç Yazı dergisinin 6. sayısının bir nüshası,
su dolu bir bardak ve bir kitap-saat
yerleşmiştir. Su her sabah tazelenir.

Sarkis Külliyatı Üzerine Bellek ve Sonsuz’dan Christian Bernard’ın
1997’de derlediği “Bir Sarkis Sözlükçesi”nden pasajlar:
İstanbul. Doğduğu şehir (1938). Hem Avrupa hem Asya üzerindeki tek
şehir. Sarkis, 1955 yılında Munch’un Bağırış [Çığlık] adlı tablosunun bir
reprodüksiyonunu gördükten sonra resme başlar. Daha sonra Ajanta’daki
(Hindistan) mağara resimlerinin reprodüksiyonlarıyla karşılaşır. Kendini bu
iki kutup arasına yerleştirecektir: Kuzey ülkelerinin anlatımcı soğuğu ile
Doğu ülkelerinin erotik sıcağı arasına. Sıcak ile soğuk arasına.
Kırmızı ile Yeşil (1979’dan itibaren). Sıcak deniz soğuk denize temas eder.
Kırmızı el soğuk eli ısıtır. Yeşil ışık kırmızıyı karanlığa sürüklemeye çalışır.
Işık. Yapay (kişisel olmayan), yapay (kişisel), gün ışığı. Diğer ışığa eklenmiş
bir ışık onda bir üçüncüsünü yaratır, vs. Işık donup kalmak istemez.
Kriegsschatz için ideal yol arkadaşı.

CRISE (en rouge et vert), 1979, Galerie Sonnabend, Paris

Kriegsschatz (1976’dan itibaren). Savaş ganimeti. Çoğu zaman zorla,
başka kültürlerden toplanan ve aynı mimari içinde, aynı ısıda, aynı ışık
kaynağı altında sergilenen, istiflenen nesnelere bir cevap (panzehir).
Nesnelerim, heykellerim, yerleştirmelerim bu dondurulmuş duruma
karşı savaş verirler.
Bellek. Yapıtlar deneyimleriyle hareket ederler. Deneyimler belleğe
dönüşür. Her yapıtın kendi belleği vardır - bir yerden diğerine, bir
ülkeden diğerine durmadan zenginleşen.
Atölye (Paris’te). Vergniaud Sokağı, 1971’den itibaren. Sergi
konseptlerini düşünme, hazırlama yeri. Bütün projeler burada
şekillenmişlerdir. Bütün arşivim buradadır: kataloglar, yazışmalar,
fotoğrafların negatifleri (1965’ten itibaren), bütün sergilerin diaları
(1968’den itibaren). Pek çok yapıtın başka nesnelerin ya da başka
kültürlerden gelen yapıtların (Güney Amerika’dan, Afrika’dan,
Hindistan’dan, Bizans’tan, Osmanlı’dan, Japonya’dan, vs.) yanıbaşında
dinlendiği yer. Hoparlörler de müzik için atölyedeler.
e.n. Sarkis, Vergniaud Sokağı’ndaki atölyesini 2000’e kadar kullanmıştır.
2000’den bu yana atölyesi Villejuif’tedir.

Film n°022, 1998

Müzik. Bütün yapıtlar, bütün nesneler müzikle yıkanıyorlar. Atölye 16. yüzyıl - 19. yüzyıl sonu müziğinin dinlenmesine ayrılmıştır. Bir diğer yer ise, daha küçük —
“suluboya odası” olarak adlandırdığım — 20. yüzyıl müziğine ayrılmıştır.
Sahneleme. Yerleştirme sanatı yorumlamalar gerektiren bir sahnelemedir. Bir yerleştirme her yer değiştirdiğinde, başka yere taşındığında onu yorumlamak
gerekir. Benim her yerleştirmem için de geçerlidir bu. Örneğin, Krutenau Sokağı’ndaki Uydu Oda sergisini Venedik’te (San Lazzaro Adası, 1990), Grenoble’da
(Magasin, 1991), Utrecht’te (Centraal Museum, 1992), Bonn’da (Kunst-und-Austellung Halle, 1995), ve Ferme du Buisson’da Écart sergisi için, hep yeniden
yorumladım. Yorumlama bir yerleştirmeyi yaşatmak için tek yoldur.
Sinema. Fassbinder: sinematografik mekâna teatrali nasıl davet etti (bkz. Querelle). Straublar: bugünden yola çıkarak tarihe nasıl baktılar. Biçimleri bir direnme
biçimidir. Tarkovski: Stalker’de “Zon”; Solaris’te bakışın mucizesi; Andrey Rublev’de ikonlardaki insanın sözü; Nostalghia’da nostaljinin hastalığa dönüşmesi;
Kurban’da karar. Paradjanov: bir dil ve kültür - Ermenice, Gürcüce, Türkçe, Azerice, Çeçence, vs. - çokluğuna açılan yapıtında hoşgörüsüzlüğü eritti.
(Not: Bazı sergileri süresince, Sarkis Straubların, Paradjanov’un, Tarkovski’nin, Rossellini’nin filmlerinin gösterilmesini ve aynı şekilde çeşitli müziklerden oluşan
bir repertuar sunulmasını istedi. Bonn’daki sergisinde, Giacinto Scelsi’nin kuartetlerinin çalındığı iki konser, Cage’in bir kuartetinin konseri, ve de Hintli şarkıcı
Kishori Amonkar’ın konseri düzenlendi.)

Suluboyalar. Beyaz kağıdın uzamında doğan özerk yapıtlar. İlk büyük suluboya resim sergisi 103 Aquarelles [103 Suluboya] başlığı altında Strasbourg Modern
ve Çağdaş Sanat Müzesi’nde gerçekleşti (1989). Suluboya resimler, Sarkis’in yerleştirmelerindeki renkli ışıklarla (1979) hemen hemen aynı dönemde görülmeye
başladılar: Bir yanda boya maddeleriyle renklendirilmiş su; diğer yanda filtreler tarafından renklendirilmiş ışık. (Not: Bütün yerleştirmeler proje olarak
suluboyayla resmedilmişlerdir.)
Kutsal. Sergilerin sessizliği onu hissettirir. Sergilerin ışığı sayesinde, yapıtın zaman içindeki gelişimiyle, yapıta davetle deneyimlenir - savaşı dışlayan bir an.
Tarihler. Tarihlerden önce: büyük bir bulanıklık. Tarihten sonra: ilerleme olasılığı. 19380: gelecek zamana yansıtılmış doğum tarihim. Neondan, geleceği
aydınlatır, 19970 gibi. Bonn’daki serginin başlığı: 26.9.19380 (1995-1996).
Başlıklar. Sarkis’in neredeyse tüm sergilerinin bir başlığı vardır. Bir anlamda, sergiyi “aydınlatırlar”. Zaten şimşek, olduğu gibi ortaya çıkar: le Décalage entre
la lumière de l’éclair et le bruit du tonnerre [Şimşeğin ışığı ve gökgürültüsü arasındaki zaman farkı] (Centre Georges-Pompidou, 1993-1994). Diğer başlıklar:
Opération Organe (1972), Crise (en Rouge et Vert) [Buhran (Kırmızı ve Yeşil)] (1979), Réserves sans retour [Dönüşü Olmayan Depo] (1980), De Lascaux à
Kriegsschatz [Lascaux’dan Kriegsschatz’a] (1982), Ma mémoire est ma patrie [Belleğim Vatanımdır] (1985), Chambre sourde [Sağır Oda] (1986), la Source éclaire
toujours [Kaynak Daima Aydınlatır] (1988), les Douze coins du monde [Dünyanın On İki Köşesi] (1991), Scénes de jour, scénes de nuit [Gündüz Sahneleri, Gece
Sahneleri] (1992), Froid, au dos (1993), vs.

Bu dijital katalog 10 Eylül–8 Kasım 2020 tarihleri arasında Dirimart’ta gerçekleştirilen
Sarkis’in UNTITLED sergisine istinaden yayınlanmıştır.
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