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Mahremiyet. Bir sanatçının, atölyesinde kullandığı en değerli malzeme bu
olmalı. Gittiği her yere şövalesini taşıyan manzara ressamları gibi, günümüzde
dijital şövaleleriyle atölyelerini ceplerinde, ya da video veya fotoğraf malzemesi
ile çalışıyorsa, diyelim ki sırtlarında taşıyan bir çok sanatçı bulunuyor.

Privacy. This must be the most precious medium artists use in their studio. Like a
landscape painter carrying his easel everywhere he goes, today there exists many
artists who carry their digital easels in the pockets, or if they work with video or
photography on the backs.

Atölyeler, en azından şu ana kadar gördüğüm örneklerden yola çıkarak söylersem,
sanatçılar için hem bir biriktirme, hem de boşaltma alanı olarak işlev görüyor.
Yapıtın doğum ve ölüm eşiğine oralarda tanık olunabiliyor.

The studios, according to the examples I’ve seen until today, function as spaces
of collecting and emptying at the same time. This is where the birth and death of
a work can be witnessed.

Sanatçının hayattan topladıklarını malzemesine ektiği anlam ve biçim tarlaları
olarak atölyeler, tıpkı günümüz pandemi koşullarının bir çok meslek koluna
dayattığı gibi, sanatçının evini işine, işini evine taşıdığı, 7/24 açık ara mekânlar
olarak da okunabiliyor. Gözlemleyebildiğim kadarıyla oraya girebilmek,
sanatçının güven ve samimiyet vizesini alabilmekten geçiyor.
Ancak ben genellikle sanatçı atölyelerine gittiğimde kendimi büyük bir
davetsizlik duygusu içinde çekinir halde buluyorum. Bunun sanatçının tarafıma
duyduğu güven ve samimiyete dair kuşkumla bir ilgisi bulunmuyor. İlginç
biçimde, bir sanatçı atölyesine gittiğimde, oradaki doğmuş veya henüz doğum
aşamasındaki tüm yapıtları tarafından gözetlendiğim duygusuna kapılıyorum.
Adeta binlerce monitörün açık kaldığı bir kontrol odasına hapsolmuşluğun
verdiği algısal uğultu içinde kalıyorum.
Çünkü bizatihi sanatçı benimle orada ‘baş başa’ kalmak istese bile, yapıtları
ikimizin bir türlü bir araya gelmemize müsaade etmeyerek, kendi kendilerini
bana anlatmaya koyuluyor. Gözlerim hep irili ufaklı birçok yapıt taslağı veya
arşiv nesnesi, ya da geçmiş tarihli işe kayıyor. Hemen hepsinin, en az sanatçı
kadar ‘kafasının dolu’ olduğu hissine kapılıyor ve bitkinleşiyorum.

As the fields of meaning and shape where the artist sow what they gather from life,
the studios can be read as 24/7 open non-places in which the artist bring work to
home and home to work, just like the way of living that the current conditions of
the pandemic enforced on people from many different sectors. As far as I can observe to enter this space requires the visa of trust and sincerity issued by the artist.
Yet when I visit artist’s studios, I somehow feel like an intruder. This is not related
to any doubt regarding the trust and sincerity felt by the artist towards me. It is
interesting that I catch the feeling that I am watch by all the works that are just
born or about to be born in an artist’s studio. I’m almost stuck in a perceptive roar
as if I’m imprisoned in a control room with thousands of monitors on.
Because even the artist himself would like to be ‘alone’ with me, his works keep
us apart and begin to speak to me by themselves. Many drafts for works in different sizes, archival objects or older works catch my glance. I get the feeling that
they all have ‘a lot in their minds’ just like the artists and I feel worn.

Ama tuhaf biçimde de bundan keyif alıyorum. Çünkü sanatçı da bunu gayet
açık biçimde fark ediyor ve gerektiğinde geri çekiliyor. O da, benimle yapıtı
üzerinden muhabbete koyuluyor. Bir o konuşuyor, bir yapıtı sözü devralıyor.
Sanatçı, bahçıvanlaşıyor, ya da bir tür doğasever gibi, beslediği, yaşattıklarını
okşuyor, gözetiyor, onların tercümanı haline geliyor. Yapıtlarına olan sevgisi
gözlerinden ve ürettiklerinin hemen hepsini bana çok kısa sürede tanıştırma
telaşından gayet belli oluyor.

But at the same time, in a weird way I enjoy this state. Because the artist apparently
realizes this as well and steps back when required. He joins me in a conversation
about the work. He talks, and then the work talks. The artist becomes a gardener,
or like a nature lover he caresses what he nurtures, gives life to, looks after it, and
becomes a translator for them. His love for his works can be seen in his eyes, in
his rushed excitement of introducing all of his production to me.

Atölyeler, sanatçıların bellekleri, yüreklerinin üç boyutlu, evet ilk bakışta
düzensiz, ancak kendi içinde gayet kaotik bir düzene haiz depolarına benziyor.

The studios resemble three-dimensional storages of the artists’ memories; hearts
that may look untidy at a first look but contain a rather chaotic order in them.

Buradan yola çıkarak, Dünyanın kendisini, insanoğlu denen yaratıcının da
yaratıcısının atölyesi olarak, nasıl yorumlayıp, görebileceğimi düşünüyorum.
Gecesi gündüzünü kovalayan milyarlarca yıllık mavi bir kürenin, yörüngesindeki
gri, küçük ve yaşamdan alıkonulmuş bir uydu ile, Ay’dan aya birlikteliği. Yine
aynı yörüngede sessizce vızıldayan, hep bir şeylerin alışverişi derdine düşen en
az yüzlerce iletişim ve istihbarat uydusu.

Departing from this idea, I’m thinking of how I can interpret and see the world as
the studio of the creator of the creator call humankind. A blue sphere of billions
of years, the nights of which are chasing its days and its monthly affair which
a grey, small and lifeless satellite on its orbit. Again on the same orbit, at least
hundreds of communication and security intelligence satellite humming silently
for a transaction of some kind.

Tıpkı bir sanatçının, hep aynı beyaz yüzeyle, giderek kararan bir ritimde, merak,
hesaplaşma ve varoluş kaygısı ile baş başa kalması gibi. Evrenin (şimdilik) ıssız,
engin şu siyah denizinde, Dünyanın bunca sürede geldiği şu yalnız ve dramatik
noktaya bakıyorum. Barındırdığı ve bugüne kadar ulaşabilen bütün insanlık
mirası ile, medeniyet atölyesini sürekli doldurmaya çalışıyor.

Just like an artist, left alone with the same white surface, curiosity, settlement and
worries of the existences, in an ever-darkening rhythm. In the vast black sea of the
isolated (so far) universe, I’m looking at the solitary and dramatic point that the
world has reached over this time.

Ancak atölyenin bulunduğu yapı sağlamlığı ve emniyetini giderek yitiriyor.
Çünkü sanatçının beslendiği o yapının kapı önü, yani hayat bilgisi, doğanın,
doğal olan her şeyin bilgisi ve varlığı, yine insanlık tarafından, korkunç bir
doyumsuzlukla tüketiliyor.

It constantly tries to fill the studio of civilization with the heritage of humanity
that it holds and carries to today thus far.

Bu durumda da her bir sanatçı atölyesi, yeni dünyalar yaratmak adına birer sığınağa
dönüşüyor. Mesele, bu sığınaklara girebilmek olduğu kadar, çıkabilmekten de
geçiyor. Zaten bu umutsuz durumda da bize refakat edip yaşam arzusu veren,
yine sanatçının atölyesinden dışarı verdiği yapıtları oluyor. Atölyeler, hem
sanatçıların, hem de bizlerin dünyalarını bitimsiz bir çelişki ve çilecilikle, ama
hep yaratıcı bir yazgı ile dönüştürüyor.

But the building in which this studio is located is losing its strength and security.
Because the front door of this building that nurtures the artists, meaning the
science of life, the knowledge and existence of nature and everything natural, is
consumed again by the people in a horrendous greed.
In this sense, each artist’s studio becomes a sanctuary for creating new worlds.
The question including entering these sanctuaries as well as exiting them. Again
in this hopeless state,
t is the works that the artist sends away from the studio that accompany us and
gives us a lust of life. The studios transform the worlds of the artists as well as our
worlds with an endless contradiction and ascetism but always to a creative end.

