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Kalıpları Aşınca;
Çağdaş Seramikte Mitler ve Dönüşümler
CATHERINE MILNER

Evren atomlardan değil, hikâyelerden oluşur.
Muriel Rukeyser, The Speed of Darkness, 1968

Sanatçı söyleşisi, Kalıpları Aşınca,
2019, bundan sonra metinde BTV
olarak belirtilecek.
1

Geçtiğimiz 50 yılda, duygusal zekâdan ziyade kesin gerçeklere dayanan entelektüel
araştırma ve mantıksallığa koşut yeni bir akıl çağı yaşadık. Bilimsel ilerlemelerin, şimdiye dek sahip olduğumuz en yüksek seviyelerdeki yaşam standartlarıyla birleşmesi,
bir yapıtın anlamının, fiziksel varlığından çoğu kez daha önemli hale geldiği, hayli kavramsal sanat biçimleri yaratmamıza yol açtı. Ceplerimize yerleşen mobil telefonlar ya
da kucağımızda duran incecik bilgisayarlar bir düğmeyle sanal bir dünyaya –tüm gezegene– erişmemizi sağlıyorlar. Kuramları kanıtlamaya, çürütmeye veya tartışmalar türetmeye yarayacak devasa miktarda veri saniyeler içinde toplanabiliyor. İmgeler; yeni
dünyalar ve farklı güzellik biçimleri yaratmak için teknolojinin kullanımıyla manipüle
edilebiliyor. Ancak hayatlarımızı bu sanal dünyalarda sürdürmekle yalnız birbirimizden
değil, kendi bedensel özümüzden de koptuk. Bu durum diğer hiçbir alanda, imal edilmiş malzemenin doğada bulunan aslına ve ellerimizle üretim pratiğine egemen geldiği
güncel sanat alanında olduğu kadar belirgin değil.
Ancak şimdilerde yeni bir sanat türü beliriyor; cüretkâr, oyuncu, güzel, radikal bu
sanatı doğuran, malzemelerin en temel, en kadim olanı: kil.
Bu serginin göstermeyi umduğu, kalıpların ötesinde yatanın ne olduğu; yalnızca
kilin çoğunlukla biçimini aldığı çanak, fincan gibi kullanışlı nesnelerin ötesi anlamında
değil, birer kalıp olan insan bedenlerimizin ötesinde yatan şey; yani ruhlarımız, hayal
güçlerimiz ve kendimizin bir imgesi olarak yarattığımız sanat. Sergi, nereden geldiğimizi kendimize açıklamaya duyduğumuz bitmez tükenmez ihtiyaca, inançlarımızın
mitler yoluyla ortaya nasıl çıktığına ve bir de, Vivian van Blerk’in tabiriyle “hayatın,
yaşadığımız hiçbir anın yakasından düşmeyen rastlantısallığı”na1 odaklanıyor.
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Birçoğumuzun vaktinin kayda değer bir kısmını birbirimizden soyutlanmış şekilde; cep telefonlarımızın, Narcisus’un kendini izlediği su birikintisinin sayısız minyatür
hâlini andıran kristal ekranlarına bakarak harcadığı şu zamanda, hiç olmadığı kadar
hayati hâle gelen bu hikâyeler bizleri ortak inançlar dünyasına daldırıyor ve ortak
anlatılarımızı hatırlatıyor.
Her ne kadar tarihin başlangıcına dayansalar da, Kikloplar, Medusa, Gaia ve
Zeus’la ilgili hikâyeler, bugün beyaz perdeye ve televizyonlarımıza hâkim olan zombiler, uzaylılar ve canavarlarla birlikte yankılanmaya devam ediyorlar. Dünya nüfusunun yarısından fazlası artık şehirlerde, doğadan büyük ölçüde kopuk yaşıyor; öte
yandan ormanların derinliklerinde, denizin dibinde, saçakların altında ya da gökyüzünde gizlenen ruhlardan bahseden, yeni bir tür animizmi vurgulayan masallar aracılığıyla yeryüzüyle yeniden bağ kurmaya bir özlem duyulduğu anlaşılıyor.
Yakın zamanda belirmeye başlayan bu bağ duygusunu cisimleştiren kilden, bugün hem sanat üretmekte bir malzeme hem de köklülüğün bir sembolü olarak yararlanılıyor. Elsa Sahal’in belirttiği gibi, “kil çok antropomorfik, bize çok yakın. Hâlihazırda bir beden”. (BTV)
Öte yandan bu yönelim, çocuk oyunlarında da yaygın. Nitekim, iki yıl önce Google’ın arama motoruna en çok girilen soru ‘Slime oyun hamuru nasıl yapılır?’ idi. Bu
akım, çocuklar arasında fiziksel, dokunsal ve gerçek bir şey yapmak için un, yapışkan,
saç kremi, toz deterjan gibi ev ortamında ellerine geçirebildikleri türlü malzemeden
doğmuştu. Bu, insanın kışkırtıcı ve sürekli değişen bilgisayar ekranlarının gideremediği, ket vurulmuş bir dokunma, hissetme ve biçimlendirme ihtiyacının; etrafımızda
hazır halde en kolay erişilir madde olan, ayaklarımızın altındaki toprak parçalarını
biçimlendirmenin verdiği duyusal tatmine duyulan ilkel bir gereksinimin bir kanıtı
değil mi?
Kil yalnız el işi için kullanılan ikinci derece bir vasıta değil, bilakis, iletişimin en üst
düzey ve en sofistike aracı; basit bir parmak dokunuşuna karşılık vermekle var olduğumuzu, çevremiz üzerinde hükmümüz olduğunu ve duygularımızı sessiz ama güçlü
bir dille ifade edebileceğimizi en temel şekilde teyit ediyor.
Bu sergi, kuzeyin ormanları ve karanlık masalları ile Antik Yunan’ın klasik hikâyeleri olmak üzere iki temel türde esere yer veriyor. Phoebe Cummings’in Antik Yunan
mimarisini süsleyen çiçekleri çağrıştıran; ancak kırılganlıklarıyla faniliğimizi ve yaşadığımız gezegenin savunmasızlığını anımsatan pişirilmemiş yaprak ve çiçeklerinden
oluşan enfes güzellikteki çiçek burumları, Byron’ın tabiriyle “kara toprak” olarak doğduğumuz yere döneceğimiz güne dek geçen zamanı imliyorlar.
“Çevreyi ve bitkilerin nasıl iletişim kurduklarını, adapte olduklarını ve bir arada var
olabildiklerini gözlemleyerek öğrenebileceğimiz çok şey var.” diyor Cummings. (BTV)
Kalıpları Aşınca’nın akışı içindeki bir diğer anahtar tema, Almanca'daki unheimlichkeit terimi, yani tekinsizlik; kavrayışımızın ötesindeki karanlık, gizli ve akıl ermez
dünyalar. Bunu tüm-duyusal bir durum olarak değerlendiren Sigmund Freud, eski
hikâye ve mitlerde yer alan karakterlerin, art arda uyarılan farklı her bir duyumuzun
tezahürleri olduğunu öne sürer. Christie Brown’ın gözlerinin yerinde delikler olan,
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Atölyede bir gün nasıl geçiyor?
Çoğunlukla gerektiği gibi işlemeyen bir süreç var.
Atölyedeki bu sürecin pek bir mantığı yokmuş
gibi göründüğünü ve kimi zaman hiçbir üretimle
sonuçlanmadığını söyleyebilirim. Üretimin kendisinden ziyade, üretime dair düşünceler ve kaygılar
söz konusu oluyor. Bir şeyler deniyorum. Genellikle gün sonları en verimli saatler oluyor.
Seramiğe dair ilk anınız nedir?
Seramik değil ama kille ilgili ilk anım, altı yaşlarındayken, Somerset’teki bahçemizin arka tarafında, babamın bana tahsis etmiş olduğu bir alanı
kazıp oradan kil çıkarışım. Bir tür kaybolmuşluk
ve bir kendinden geçme duygusuna kapıldığımı;
muhtemelen yaratabilme ve tekrar yok edebilme
becerimi fark ettiğimden, güce benzer bir şey
hissettiğimi hatırlıyorum. Sanki aynı zamanda bir
tür kanal vazifesi de görüyordum. Sanırım, bugün
kilin ‘yeraltı dünyasına ait’ olarak adlandırabileceğim tarafındaki dünya/ölüm/tanrı hissi bu. Pislik/
kir yönü de son derece sarhoş ediciydi diyebilirim.
Dolayısıyla epey de seksiydi, ki bu deneyim cinselliğe dair herhangi bir fikre sahip olmamdan çok
önceydi elbette.
Kil kullanarak yaptığınız ilk şey neydi?
Altı yaşındayken okulda pullu kalıpları kullanarak
yaptığım balık formlu levha. Babam ben sekiz
yaşındayken, yerel yüksekokulu onunla birlikte
yetişkinlerin akşam sınıfına alınmam konusunda
ikna edince, çok sayıda ejderha, sumo güreşçisi,
gremlin ile devam etmiştim. O noktadan itibaren
okul ve sonrasındaki yıllar boyunca, kille üretmeyi
sürdürebildiğim bir yolu, nereye varacağına olabildiğince az kafa yorarak izlemeye çalıştım.
Aklımdaki hemen her fikri teşvik eden, son derece açık görüşlü öğretmenlerim olduğu için çok
şanslıydım. Temel sanat dersinde porselen astarla
doldurduğum ve sınıfı haftalarca kokutan koyun
akciğerlerini (o sıralar Rachel Whiteread ile negatif alan konusuna kafayı takmıştım) kuruttuktan
sonra fırınlamıştık. Alev alarak fırının içini yakmışlardı, itfaiyeyi çağırmak zorunda kalmıştık. Bütün
bölümü saran histerinin ortasında, öğretmenim
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sanlar temsil meselesini fırçalar ve desenler olmadan da çözebileceklerini düşündü. Halbuki gördük
ki, fotoğraf daha da ilerlememizi, hayalgücümüzün
sınırlarını zorlamamızı mümkün hale getiren, resme ek bir araç olarak yepyeni olasılıklarla tanıştırdı
bizi.
Sizce seramik bugün tüm dünyada, özellikle de
genç kuşaklar arasında neden bu kadar revaçta?
Seramiğin genç insanlar arasındaki popülerliği, insanoğlunun dünya üzerindeki en basit deneyimiyle yakın doğasına bağlı ve sanat alanında daha da
keşfedilmeyi bekleyen; henüz çok şey katacağımız bir malzeme olmasıyla ilgili. Ayrıca bir malzeme olarak seramiğin çağdaş sanatta kullanımının
görece yeni olduğunu düşünüyoruz.
Sanatçı mısınız, seramikçi mi?
Yaptığımız şeyi sanat için yapıyoruz ancak kullandığımız teknik bizim için çok önemli ve düşüncelerimizi şekillendirmemizi sağlayan bir dil.
Seramiğin günümüzle bağıntısı nedir?
Seramik günümüzde sanatçılar tarafından daha
özgürce ve bilinçli şekilde kullanılıyor. Biz bu yola
ilk çıktığımızda 1980’li yıllardı ve ağırlıklı olarak
seramikle çalışanlara karşı bir önyargı mevcuttu;
seramik sanattan ziyade zanaatın dünyasına ait
bir ürün olarak düşünülüyordu. Oysa bugün son
derece önemli, dışavurumcu ve yansıtmacı potansiyelleri için kullanılıyor.
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Kahramanınız kim?
Bilmiyoruz, ne yazık ki yaşımız bize kahraman diye
bir şeyin var olmadığını düşündürüyor; hepimiz
akıl karıştırıcı bir dünyada sadece hayatta kalmaya çalışıyoruz.
Nedenini de belirterek, herkesin okuması gerektiğini düşündüğünüz bir kitap söyler misiniz?
Primo Levi’den Bunlar da mı İnsan. İnsanların birbirlerine çektirdiği korkunç acıların belleğini canlı
tutmak için gelecek tüm nesillerin tekrar tekrar
okuması gerektiğini düşündüğüm bir kitap.

Sizce, günümüz dünyasında, neden hâlâ teknik
becerileri öğrenme/kusursuzlaştırma çabasındayız?
Tıpkı geçmişte olduğu gibi, bugün de teknik becerileri geliştirmek için günlük bazda sürekli bir çalışma içinde olmanın ve yeni uyarıcılar aramanın
önemli olduğuna inanıyoruz.

Atölyeniz neden bulunduğu yerde ve bu yer size
ne anlam ifade ediyor?
Atölyemiz 1980’den beri Imola’da çünkü köklerimiz
orada. Zaman içerisinde, dünyanın geri kalanıyla
bağlantıda kalmanın da çok önemli olduğunu anladık, fakat kendi kültürel arkaplanımız içerisinde
sabit bir üsse sahip olmanın işlerimize güç kattığını düşünüyoruz.

Ellerimizle üretmeye duyduğumuz ihtiyacı geride mi bıraktık?
Yeni teknolojiler, bir şeyleri ellerimizle yapmamıza
olanak sağlayan hünerleri geliştirmeden de her
istediğimizi yapabileceğimiz illüzyonunu yaratıyor.
Aynı şey resim ile fotoğraf ilişkisinde yaşandı; in-

Teknolojik ya da diğer hangi gelişmeler kullandığınız malzemenin/pratiğinizin sınırlarını zorlamanıza olanak sağladı?
Birtakım sınırları aşmamızı sağlayan teknolojik gelişmeler, endüstri alanında ortaya çıkıyor. Maalesef
sanat ya da zanaat gibi albenili olmayan seramik,
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