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"KENDINDEN memnun, kolayca 
metalaşabilen anarşist jestlerde 
bulunmaktansa, sanat üzerine deneysel 
araştırmalar yürütmen in daha anlamlı ve 
yıkıcı olabileceğinin ayırdına varıyorum." 

Bu bildiri, aynı zamanda bir serginin 
başlığı, bir durum teşhirinin kavramsal 
karş ı l ı ğı. Popüler sanat haf ızamıza "AB 
çarşafiı kadın" adlı işiyle giren güncel 
sanatçı Burak Delier ise, Galeri Outlet'in 
'sezon finali' yapacağı bu sergiye i mzayı 

koyan isim. 
Sanatçı 10. istanbul Bienal i'ndeki iMÇ 

Dünya Fabrikası sergileri ekseninde yer 
alan "TersYön" isimli kurgusal şirket 
projes i çerçevesinde "Parkalinç" adlı bir 
ürün ve yerleştirme ile karşımıza çıkmıştı. 
Bu serg ide ise " ParkaLinç" in yani bu 
ürünün pazar araştırması, fizibilitesi 

• 

44 i yapıldı. Sanatçının kurduğu kurgusal şirket 
Tersyön 'ün bir iş modeli olarak 
araştırı l ması görselleştirild i. Ve bu süreç, 
eğer Tersyön gerçekten kurulacak bir 
şirket olsaydı altyapısı nası l oluşturuldu ve 
benzeri soruların belgeleriyle Outlet'e 
gelen izleyicilere aktaracak. 
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Güncel sanatçı Burak Delier, "Kendinden Memnun ... " adlı 
yeni sergi projesinde sanatın içindeki 'iş'i, işin içindeki 
sanatla harmanlıyor. işçiliğimizi unuttuğumuz şu günlerde 
bize sanatın varoluş nedenini sorgulatmayı amaçlıyor. 

Delier ayrıca 2008'de eş küratörlüğünü 
Vasıf Kortun'un üstlendiğ i Taipei 
Bienali 'nde "We Wi ll W in" adlı bir kamusal 
müdahale gerçekleştirmişti . Daha sonra 
yine 2010 Taipei Beinali'ne davet edilen 
sanatçı, müdahalesinin ve genelolarak 
sanatın nasıl algılandığını bir anket 
ça l ışması ile belgelemişti. "We Will 
Win"in anketini de bu sergide 
görebileceğiz. Anlayacağınız Delier bu 
sergisiyle, izleyicileri güncel kapita lizmin 
üretim süreçleri içinde bir gezintiye, 'kültür 
endüstrisi' denilen bu makinenin çarklarını 
daha yakından tanımaya davet ediyor. 

Burak Del ier yen i sergisini Mil liyet 
Sanat için anlattı .. . 

Nasıl bir 'strateji'yle sergiye hazır
landınız? 

'Strateji' benim çok sevdiğim bir kelime 
değiL. Dikenli bir kelime ve soğukkanlı me
safeyi öngörüyor. Bir profesyonelliği var. 
Ama belli yaklaşımları kullanıyorum elbette. 
Bu serginin sisteme bir nevı müdahalede 
bulunması unsuru doğ ru. Ama daha önce
ki çalışmalarımda olduğu kadar ön planda 

değiL. Bu kez daha fazla araştırma, anlama 
ve gösterme tavrıy l a hareket ediyorum, so
mut ikt idar i lişki leri ne müdahale etmiyo
ru m. Foucault'nun " Hapishanenin Doğu

şu" kitabında bir dipnot vardır. işkencenin 
ilk aşaması işkence aletlerinin gösterilme
sinden oluşuyor. çoğu suçlu bu aşamada 
suçunu itiraf edebi liyor. Benim sergideki 
tavrım da biraz böyle. izleyicilere sistemin 
mekanizmalarını soğukkan lı bir şekilde gös
teriyorum ve araştırıyorum. Bu tavı r deği

şikliğinin kaynağında ise sanata karşı bir 
şüphe var. Sanat alanında 'sistemi sabote 
etme, çarkları bozma' gibi hareketler iste
nen ve çok kolay tüketilen danışıklı dövüş 
nevinden boş jestlere dönüşebiliyor. 

Sergileyeceğiniz şeyi nasıl tarif edi
yorsunuz? 
Sergilediğim şeyaslında şu: Sanat ve 

iş dünyası hakkında önyargıların altını oy
ma çabası. Ben, sanatın kullandığ ı mevcut 
modellerin, söylemlerin, tartışmaların, di
lin işlemediğ i ne dair bir kuşku ile hareket 
ediyorum. Sanatın çalışma modelleri ile ka
pitalizmin çalışma modelleri arasında bü
yük örtüşmeler olduğunu görüyorum. Ör-



aleride, iş ve 
ıat ayrım ı nı 

k etmeye 
ışıyorum" 
~rgiyi nasıl kurgulayacaksımz? 

utlet'in ofis kısmı var, mekanın 
katı. Alt katlar sanata, üst kat ise 
rılmış. Ben galeri ekibini, 
ciyi, asistanını ve mekan 
11usunu sanatın teşhir edildiği 
indiriyorum. 'iş'i sergiliyorum 
iliriz. Aynı zamanda 'iş 'teki 
sılığı da göstermek istiyorum. 
Jin birgalerici, 11.00-12.00'de 
na geliyor. Bilgisayarını açıyor. 
na saatleri var. Bir koleksiyoner 
alıcı geliyor, ona işleri anlatıyor. 
1 yap ı lan anlatım asl ı nda bir 
rmans. Galeride, i ş ve sanat 
ın ı yok etmeye çal ı şıyorum. i ş 

. sanat eseri olarak yer a l ırken , 

:i, iş için ayrılan kısımda ise, 
jen yaptığım bir sanat işinin 
nanlarını bulabilecek. En üst 
"We Will Win" anketi, g i riş 

la galeri ekibinin yanı sıra 
ıan Nitelikler" isimli çalışma 
<. 100 iş ilan ında öne çıkan 
:Ieri sıralıyorum burada. 
Jınızda bu nitelikler bize bir kişiyi 
yor, bir işi değiL. Bu kişi sistemin 
jı kişi. Bir de atölye çalışması 
;ağ ız . Sanatçıların bu aranan 
, ne kadar benzediğini ölçeceğiz. 
halde serginin bütününe bir 
(siyon/eylem sanatı çalışması 

ilzüyle bakabiliriz ... 
ıet, aynen öyle. Galerici ve galeri 
ıi gösterdiğim yerin dışında alt 
da bir ofis kısm ı olacak. Burada 
:a Linç/TersYön" adlı 
namın fizibilite çalışması yer 
<. Bunun için profesyonel bir 
rma şirketiyle çalıştım. insanların 
im, cinsellik, yaşam 
ı nlıklarının bir veri, istatistik haline 
Imesi işlemi bu. Biz genelde 
~ ratik, otoriter bir gidişat 
junu, insanlara dayatılan nesneler 
ktipleşme olduğunu 

nüyoruz. Oysa bu araştırma 
:Ieri aracılığıyla büyük bir 
flaşma içinde olduğumuz 
"yor. Bu şirketler vasıtasıyla, 
)Iojiden, antropolojiden alınan 
ımler ile büyük bir gözetim 
ı rasının çalıştığını görebil iyoruz. 

"ParkaLinç"in kullanma kı lavuzundan . 

"DÜNVADA BiR SÜRÜ SANAT BiçiMi VAR. BAZıSı SANATıN 

SiVASAL, BAZıSı VÜCE BiR ŞEV OLDUGUNU DÜŞÜNÜVOR. 

BEN, SANATıN KULLANDIGI MEVCUT SÖVLEMLERiN, DiLiN 

iŞLEMEDiGiNE DAiR BiR KUŞKU iLE HAREKET EDivORUM." 
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"We Wiii Win"in anket kitabından. 
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neğin kapitalizm de kuralsızlaşabiliyor, 

anarşistleşebiliyor, sistemleri yıkabiliyor, 
yaratıc ı olabiliyor, kolektif çalışmalara girip 
takım oyunu kurabiliyor. Bu sergi için özel
likle, yönetişim / management unsuru üze
rine odaklandım. Gördüm ki şirketlerin 

kendilerine örnek aldıkları adamlar arasın
da sanatçılar, dehalar, bil imadamları da var. 
Bürokratik, s ı kıcı, vahşi değiller; bilakis son 
derece etik ve yaratıcı olmaya ça l ışıyo rlar. 

Ve bu düşünme - üretme biçimi, ideoloj isi 

sanatınkine çok yakın görünüyor. Bu ser
giyle biraz bu ilişkin i n üzerine gidiyorum. 

Yaptığımza 'deneysel sosyal mima
ri ' diyebilir miyiz? 
Evet denilebilir, çünkü kurumlar ve ko

numlarla oynuyorum . Tüm bu konumlara 
verilmiş rollerle ilgileniyorum. Özellikle sa
nata ve sanatçıya verilen rol ile. Bugünkü 
toplumda iş ve boş zaman ayrımı ortadan 
kalktı, bunu neoliberalizme borçluyuz. Ben 
bunun altın ı çiziyorum. Bugün sanat, sis
temin dış ı nda özerk bir e l eştir i zemini ol
duğu için değ i l , tam tersine güncel kapita
lizmin merkezinde olduğu için önemli. 

Bu serginin aciliyet i neydi? 
Benim için çok acildi. Ağzımdan çıka 

ramadığım bir bakla vardı, onun la uğraş

mam gerekiyordu . Beni sanat alan ı nın na
sil bir kuşatma alt ı nda olduğu ilgilendiri
yor. Sanat alanı nasıl çalışıyor? Sanata ve
rilen konumun tuzakları nelerdir? Bunun 
güncel kapitalizmle bağlantısı nedir? Hem 
üretim, hem de tüketim alışkanlıkların ın 
nasıl ku rulduğunu göstermeye çalışıyo
rum. Sanat bir üretim ve tüketim olarak 
neye denk geliyor? Ben bugün değerin 
nasıl oluştuğuna odaklanıyorum. Örneğin 
bir A şirketi var. Biz de A şirketi üzerinde
ki kanaatte buluşmak suretiyle onun de
ğerini artırıyoruz. Bu, sanat sergisi için de 
söz konusudur. Kimsenin gitmediği bir 
sergi, olmuş sayılır mı? Değerin kendisi, o 
sosya ll ikti r tam da aslında . _ 
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