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lşeyeceğim ...
Yetmişlerinin

sonunda yaşlı bir adam Paris'te Pompidou çağdaş sanat
merkezine giriyor ve 20. yüzyılın sanattarihinin belki de tartışmasız en
önemli sanat eserine önce işiyor, sonra da bir çekiç darbesiyle kırmaya
yelteniyor.

"Barbarlar! Vandallar iş başında!" diye çığlık çığlığa kurumlar, müdürler, sanat
burjuvazi .. Suçlu hemen yakalanıyar ve adaletin bilge kucağına teslim ediliyor, -medeniyetin beşiği olmak öyle kolay değiL. Sanat mı vandalizm
mi ikonaklazm mı tartışmaları sürerken "suçlu" üç ay ertelenmiş hapis
cezasına ve kamu malına zarar vermekten(çünkü Pompidou kamu fonlarıyla
idare ediliyor) 14 352 restorasyon bedeliyle birlikte 200 bin tazminat ödemeye
mahkum ediliyor. Bu arada eserin değeri 2.6 milyon olarak belirlenmiş
uzmanlarca. Eserin 191Tde sergilenemeyen "orijinal''i, yani en hakiki has orijinali kayıp, bu işenen ve kırılmaya yeltenilen 1964'te Duchamp tarafından
imzalanan 8 kopyadan biri.
piyasası,
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Pierre Pinonceıli 1929 Sainte-Etienne(Loire) doğumlu;
ressam, Dubuffet tarzı resimler yaptığını öğreniyoruz, fakat 196Tden
itibaren sokak happening'leri tetikleyecek eylemler gerçekleştirmeye başlıyor.
196Tde Noel baba kıyafetleri içinde Nice Galerie Lafayet'in (büyük bir alış
veriş merkezi) önünde sırtındaki çuvalın içinden yere döktüğü oyuncakları,
çocukların ve ebeveynlerinin korku dolu gözleri önünde teker teker kırmaya
başlıyor. (Umarız linç edilmeden kaçmayı başarmıştır.) 1969'da Nice'te Galerie
Chagall'ın açılışına gelen Andre Malraux'yu (De Gaulle'ün Kültür bakanı)
spreyle kırmızıya boyama girişiminde bulunuyor. General'in bütün Fransa'yı
saran şefkatli kollarında affediliyor. 1970'te Mao'ya bir barış mesajı iletmek
için Nice'ten Pekin'e bisikletle gidiyor. 1975'te Nice'te bir bankayı, Nice'in
apartheid sırasında Cape Town'la kardeş şehir ilan edilmeleri kararına karşı
çıkmak amacıyla, sahte tabancayla 1 frank için soy ma girişiminde bulunuyor.
25 ağustos 1993'te Nlmes'de Carre d'Art adlı galeride sergilenmeye gelen
"pisuar"a ilk işeme ve çekiçle kırma girişiminde bulunuyor. Sonuç: ertelenmiş
bir ay hapis ve 286 bin frank tazminaL. 1994'te, Diojen adlı performansını
gerçekleştiriyor, Lyon'da bir fıçının içinde çıplak geziniyor. 1996'da
Malraux'nun Panteheon'daki tabutuna hem ruhunu hem de bedenini kurumlara sattığını hatırlatan bir eylem yapıyor. 2002'de belki de en vurucu eylemini
gerçekleştiriyor, Cali (Kolombiya) sanat festivali sırasında o sırada FARC
(Revolutionary Armed Forces of COlumbia) tarafından kaçırılan ingrid
Betancourt'la dayanışmayı ifade etmek ve Kolombiya'nın acısına ortak olmak
için sol elinin serçe parmağının ilk boğumunu bir balta darbesiyle kesiyor ve
arkasındaki duvara FARC yazıyor Ve işte son olarak 4 ocak 2006'da "ben
Eylemi

geçekleştiren

aslında
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Kaptan

Ahab'ım,

pisuar da bir Beyaz Balina" diye özetlediği eylemini gerçek-

leştiriyor.
Pinonceıli

düşman gayet açık; biraz da Dubuffet'yi izleyerek kurumlar,
sanat simsarıarı; kısacası neyin "sanat" olarak
addedi l ebileceğini, neyin addedilemeyeceğini; neyin " değerli " neyin
"değersiz" olduğunu belirleyen uzmanlar ve bunlarla donatılmış kurumlar ve
piyasa. ironik olansa, kırmak istediği şeyin bizzat bütün bir sanat sistemini ve
"sanatçı" mitinin ipliğini pazara çıkardığı için 60'lar sonrası kutsanan Çeşme
ve gıyabında Mareel Duchamp olması. Pinoncelli'nin söylediklerine
baktığımızda kendisini aslında çeşme'nin kırıcısı değil, Dada'nın anti-sanat
anlayışının devamı olarak gördüğünü ve yapmak istediğinin kurumlarca ve
sanat piyasasınca ikonlaştırılmış ve esir düşürü l müş pisuarı "kurtarmak"
olduğunu an l ıyoruz. Pinonceıli "çeşme"nin suretinde, sanatı, uzman l arın ve
piyasanın kanlı ellerinden kurtarıp, onu gerçek yerine döndürmek ve bir saka
sanatı savunusu yapmak istiyor. Pinoncelli'nin Duchamp'tan ve Kavramsal
sanattan ayrıldığı yer burası ve açıkçası hedefi onikiden vuruyor.

için

eleştirmenler,

Hatırlayalım 1917'de ne olmuştu, Ducahmp'ın derdi neydi ve daha sonra ne
oldu da bir "pisuar" Mona Lisa'nın ve Davut'un yanında yerini aldı. Duchamp
ne jüri ne ödülolmayacağı için her sanatçının girebileceği New York'taki
Bağımsız Sanatçılar Birliği ' nin düzenlediği sergilerin yönetim kurulundaydı.
Yönetim kurulu üye lerinin samimiyetinin test etmeye karar verdi. Bildiğimiz
gibi bir pisuarı R. Mutt adıyla imzalayarak kurula gönderdi. Eser yönetim
kurulu tarafından adaba aykırılığı, bayağılığı , sanat olmadığı ve Birliğin ciddiyetini zedeleyeceği gerekçesiyle reddedildi. Bunun üzerine Duchamp, çeşme'nin sahibinin kendisi olduğunu açıklamadan- kararı protesto etmek
için ilk önce istifa etti ve sonra da çeşme ' nin reddedilişini alaya alan ve
bunun bir sanat o l duğunu iddia eden Kör Adam adında bir dergi çıkardı. Kör
Adam'da iddia edilene göre "bu", Sayın Mutt'un "SEçiMiydi." "Kendisi gündelik hayatta kullanılan bir eşyayı almış, bunu yeni adı ve bakış açısıyla kullanım anlamı yitirecek şekilde yerleşti rm iş-bu nesne için yeni bir düşünce
yaratmış-tı."2 Duchamp her ne kadar bunun herhangi bir "estetik" niteliği
hedeflemediğini ısrarla belirtse de yine de bir sanat eseri olma iddiası
taşıyordu. KOlaylıkla görülebileceği gibi aslında Duchamp ve onun ready-

made taktiği hiç de sanıldığı gibi sanatçı mitine yani; romantiklerden beri
gelen, sanatçının üstün bir özgürlük ve dehaya sahip olan kişi olarak
tanımlanmasına karşı ç ıkmıyan:h:ı. Tam aksine sanatçl(Ouchamp) öyle bir
kişiydi ki, elinde -fı rça olmasa bile- sihirli bir değnek varmışçasına dokunduğu ya da "seçtiği " her şeyi, her düşük , bayağı nesneyi, "sanat" haline
getirebil iyordu. Ouchamp ' ın ortaya koyduğu eleştiri duyusal anlamda "estetik"
eli fırçalı sanatçı eleştirisiydi belki ama, bu fırçalı sanatçı modelini alaşağı
ederken daha beterini " düşünen sanatçı " mitini adım adım onun yerine koydu.
Aslında sistem ya da diziliş olarak hiçbir değişim yoktu, Ouchamp bir
"deha"ydı, üstelik hangi müze eserlerini daha uzun sergileyebilecekse ona
veren bir "deha". Ouchamp yarattığı ikonu(bizzat kendisi) bütün çabasıyla
sanat tarihine, müzelere, kurumlara eklemeye ça lıştı , bunu bir çok sanatçıyı
kıskandıracak şekilde başardığını biliyoruz. Kendisinden sonra gelenlere
(Warhol, Barney gibileri) de sahte-deha ve sahte-muhalif tavrını geliştirmeleri
için bir rol model sağladı. Ready-made taktiği de bunu kanıtlar nitelikte;

sosyalolandan sanata doğru bir gidiş var; yani burada asıl mesele ve
varılacak yer "deha"nın ve ayrıcalıklı pratiğin mekanı olarak SanaL.
Ou cham p'ın kendisinin bir Rembrandt'ı ütü tahtas ı olarak kullanmayı
önerdiğini biliyoruz ama, yukarıda saydığımız "deha" sının sanat tarihine adını
yazdırmaya, seçilmişler arasına girmeye yönelik bazı zaaflarından dOlayı,
düşüncesinin bu yönüne fazla önem vermedi. Çünkü Rembrandt'ı bir ütü tahtası olarak kullandığınız da başınıza Pinoncelli'nin başına gelenlerden çok
daha beterlerinin gelmesi, hatta sanat tarihinin dışına düşürülmeniz
muhtemeL. Ouchamp' ın taktiği "ay rıcalıklı " pratiğin yataylaşmasına yönelik
değildi. Ayrıcalıklı birinin seçtiği düşük bir objenin ayrıcalıklı bir nesneye
dönüşmesini , hiyerarşik merdivende yükselmeyi kapsıyo rdu , hiyerarşiyi
yıkmayı değ iL. Ou champ'ın kavramlar üzerinden giden çalışmasından esinlenen Kavramsal sanat farklı bir yere doğru evriidi, fakat bu başka bir
tartışmanın konusu olabilir.
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Halbuki, "Sanat eserini ütü tahtası olarak kullanma" önerisi; düşük bir nesneyi, düzenle uyum sağlayarak yüksek bir mertebeye çıkarma, bu yolla düzeni
ve sanatın ayrıcalıklı/özel bir pratik olduğunu onaylayan "pisuar" önerisinden
çOk daha yaratıcı ve açıcı bir potansiyel barındırıyor. Duchamp 1967'de
"çeşme"nin Galeri Segal'de (New York) sergilenişinde bizzat Pinoncelli'nin
sorduğu soru üzerine kendi eserine işemeyeceğini ama, başkasının bunu
yapabileceğini söylemiş. Bu önerinin bir Rembrandt'ı ütü tahtası olarak kullanma önerisiyle koşutluk taşıdığı açık , çünkü Duchamp, Rembrandt olmuştur
artık, kültür tarafından en yüksek makama taşınmıştır. "Pisuar"a işemek bu
açıdan ikonaklast bir hareket, fakat, Pinoncelli'n in ya da "ütü tahtasının "
meselesi sadece kurumlar ve sanat miti eleştiri s iy le sınırlı değil. Tartı şma bu
eksende kısıtlı kalırsa i kona klazmın meşrulaşmasıyla , bu hareketin de sanat
uzmanları tarafından m itleşti rilmesiyle -Duchamp ö rneğinde olduğu gibi- yine
başladığımız yere döneriz. Kültür dünyası tarafından kurulan "seçilmişler", "en
iyiler", "başlangıçl ar" ve "sonlar" anlat ısıyla, büyük en yüce sanatçılar ve
onların altında seyirciler olarak hiçbir yaratıcı potansiyel taşımayan zavallılar
h iye rarşisiy le başbaşa kalırız. (Fakat, Pinoncelli, Duchamp kadar kolay lokma
değ il; bir "deha" olmak, tarih yazmak gibi bir iddiası yok, o yüzden büyük
ihtimalle sanatlar tarihine değil, suçlar tarihine yazılacak adLı Oysa,
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tartışılması

gereken sanat ortamının dışladığı , bayağı , inceliksiz bulduğu
bütün bu çOkluğun nasıl daha etkin kılınabileceği ya da sanat pratiğinin
sosyalolana yatay bir gidişle nasıl etki edebileceği. Yukarıda saydığımız
eylemlerinde Pinonceıli kendi tazında bunun bazı örneklerini veriyor: Noel
Baba, Diojen, Betancourt'la dayanışma eylemleri. işte bunlar "sanatın ütü tahtası olarak kullanılma" önerisinin getireceği bazı açılımlar. Bu bakış açısıyla
"özgürlük" , "yaratıcılık" , ve "kullanma/işlevsellik" gibi çok tartışmalı değerlere,
kavramlara bakacak olursak en başta göreceğimiz bu değer ve kavramların
tam bir müzakere alanı olduğudur. Hiç kuşkusuz bizim için değer olan ,
yaratıcı olan veya özgürlük olan başkaları için, özellikle geçmişin hazinelerine
takılıp kalmış sanat memurları ve ezelden ebede giden sabit Hakikat arayıcı l arı
için bütünüyle reddedilmesi, temsil dü nyasının dışına itilmesi ve
cezalandırılması gereken şeyle r olabilir. Sanat uzmanlara veya entelektüellere
ait bir iktidar, hatta tahakküm alanı o l duğundan beri, hem piyasayla hem de
ulusal anlatılarla el ele topluma dayatılan kültürel bir " değer" olarak

r---

olarak hayra n l ıklarını sunmalarını istiyorlar. Hayran l ık larını değ i l de sidiklerini
sunanlara kendilerine en ağır gelecek cezayı veriyorlar: sayıyla 214 352.
(insan Kavramsalcı l ar ne düşünürdü diye sormaktan.kendini alamıyor.)
Aşağılar pek öyle kolay kOlay sabitleneceğe , mıhlanacağa benzemiyor.
içlerinden biri çıkıyor ve sabitlenmiş bir "değeri" tekrar mobil kılmaya alanı
açmaya çalışıyor , üstelik onun anısına acımadan . Pisuarın , Pinoncelli
tarafından sidikle ve çekiçle yapılan yorumu Duchamp ' ın yorumundan çOk
daha açıcı bu anlamıy l a . Çünkü Duchamp'ın pisuarı kalıcı bir direni ş sembolü
olduğunu ve olabileceğini iddia eden bir yorum, oysa, Pinoncelli'ninki böyle
sabit ve mutlak direnen bir özün olamayacağı yönünde. Bugün için işenmiş ve
kırık bir pisuar bizim için direnişi ve yaratıcılığı ifade eden bir temsil, fakat
yarının ne getireceği hiç belli olmaz ....
1 Pinonce! i, Boris Vıar·ın

·;,lozanaricıla TekOreceğim .. : adlı romanınoan

alip

Manifestosunun başlığı yapıyor
2 Aıırtılar için bkz. larıy Shıner 'Sa1atrn 'caaı s. ~32
.'J ru lmuştur.

Eh tabii, bir şeyeğer "değer" olarak sunulacaksa ve toplum bu
disipline edilecek ve bu değer l e temsil edilecekse, bu "değer"
- :ık l ılaş malıdır. DOğru nedenler, mantıklı silsileler, analitik çözümlemeler, mit~31 retoriklerle bir elemeden geçirilmeli , ölçülmeli, tartııma l ı , bir ka l ıba
~ : ~ul up ehlileşmel i ve içindeki bütün anormallikler bu sayede bütünüyle
3 'inemiyorsa da, minumuma indi ri lmelidir. Oysa, sanat dediğimiz şey tam da
: ;:ün bu haklılaşma mekanizmasını hesaba katmayan, başka bir deyişle ,
==-- amen k işisel, grupsal, kendine göre başka haklılaşma me kanizmalarıy l a
~. jQl enen bir etkinlik değil mi? Tam da bu farklı haklılaşma
- : /.a n izmalarıyla , hiçbir haklılaşma m ekanizmasının ayrıcalıklı/üstün bir
'-= ~~m edinemeyeceğinin kanıtı değ i ll er mi?
J ;;ğe rle
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: .' .zden tam da sanat ded i ğimiz şey ne ise o, uzlaşıl m ış ortalama kamu
~~-i gözettiğini iddia eden, ·fakat, ne kamuya ne de sanata bir "ya rarı" olan.-. "ılarda ve müzelerde görülmüyor. Küçük "s"yle sanatın toplumsal
==~: ' e . saygınlıkla , ilericilikle, ideallerle uzaktan yakından bir alakası yok.
--;. ere ya da sanat piyasasına bakıp aldanmamak gerekiyor. Bu tür yerine_· = J~a oturtma girişimlerinden kaçan bir şey sanaL. Büyük "S"ye dayana·
"-, :.•. başına büyük bir "S" koyulduğu n da solan bir şey ... Her şey belirli,
~ : : oğ ruların , hareket tarz l arının , yaratıcılık biçimlerinin ezelden ebede
:;...-.: Jiden ilkelerin var olmamasının doğru bir şek ilde kavranmasında
, • :· 'yor. Çünkü ezelden ebede giden sabit hakikatlerin olmaması , hiç bir
--=..• .:.: fok anlamına gelmiyor. Kı sa erimli hakikatlerin var olduğu anlamına
;;O :. I(urumlar ve bu kuruml arın baş aktörü burjuvazi böyle değ işmez, özel
~ .:.: o'·n o lduğuna, bunların sanat eserlerinde cisimleşt i ğine ve hem maddi
·anevi değere çevrilebileceği ne iman etmi ş ler. Toplumun aşağı la rının
- ::. : ,: ,Iere saygıda kusur etmemelerini, yenileri yapmaktansa sadık kullar
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