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SERGİ

Evrenin ‘büyük resmi’
Murat Morova’nın “Cosmic Latte” sergisi, 1 Şubat-16 Mart tarihleri arasında Galeri Nev İstanbul’da görülebilir. Eserlerin coğrafya, bellek ve zamana dair çok katmanlı 

oluşu sanatçının evren ile ilişkisini özetliyor. Sanatçı soyut biçim-somut anlam ilişkisini semboller ve kaligrafiyle ele alıyor. 
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Murat Morova’nın eserlerine ilk bak-
tığımızda “Orada neler oluyor?” diye-
biliriz. Çalışmalarda figürler, mekân 
tasvirleri yapıtların yüzeyine yayılırken 
hâlâ bir sır perdesi var gibi. O halde şu 
soruyu sorabiliriz: Galeri Nev’de ger-
çekleşen Murat Morova’nın “Cosmic 
Latte” sergisi isminden de anlaşılacağı 
üzere esrarengiz meselelerle mi uğra-
şıyor?

Sanatçı yaşadığımız evreni biçimlen-
dirip insan, doğa, bilim gibi yaşamı 
anlamlandıran mevzulara odaklanıyor. 
Zaman, mekan, bedeni cisimleştire-
rek sıkışmış, dar alanda bırakılmış te-
maları görünür kılıyor. Bu bağlamda  
baktığımızda gizemlilikten çok aktüel 
olanın ya da güncelin kendisine odak-
lanıyor. 

Bir durumun altını çizmekte fayda 
var: Sadece mevcut sergide değil, sa-
natçı kendi etik ufkunu Doğu-Batı 
temsillerini yararak oluşturuyor. ‘Araf-
ta’ bir perspektif inşa eden sanatçının 
hafıza gibi konuları işlerken her daim 
günümüze de göz kırpıyor. Bunları ya-
parken Morova’nın inşa ettiği kendine 
has bakışın arkeolojik olduğunu da 
eklememiz gerekiyor. Eserlerine jeo-
politik vurgular hâkim oluyor. Kültürel 
hiyerarşi eserlerde ters-yüz edilip yeri-
ni sanatçının kendi tekil üretimlerine 
bırakıyor. “Abdal” gibi çalışmalarda 
kendilik algısı, beden izleriyle birlikte 
coğrafi etkiler yoğun izler taşıyor. 

“Cosmic Latte” sergisinin ismine 
geldiğimizde evrene dair bir araştır-
maya dayandığını görüyoruz. 2002 
yılında Johns Hopkins, Astronomist  
Karl Grazebrook ve Ivan Baldry çalış-
maları sonucunda İtalyanca ‘süt’ anla-
mına gelen bulgulara ulaşılır. Evrenin 
ortalama renginin ‘latte’ olduğu anla-
şılıyor.1 

Murat Morova’nın bu bilgiyi ele aldı-
ğını fark ettiğimizde serginin bütünü-
ne dair bir fikir elde edebiliriz. Eser-
lere dair “Orada neler oluyor?” sorusu 
evren ve estetik ilişkisi üst başlığında 
yanıtlanmaya hazır hale geliyor.  

“Untitled” ya da “Adsız” olan eserler-
de ilk olarak “Cosmic Latte” olgusu im-
kan dahilinde eserlerde vuku buluyor. 
Örneğin; insan bedeninin fizyolojik 
durumu resmediliyor. Figür, Leonardo 
Da Vinci eserini andırırcasına detayla-
ra iniyor. Morova’nın esasında Antik 
Mısırlı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 
biçimlerin mevcudiyeti belirli bir ufuk 
dâhilinde biçimleniyor. Bakış ihtimali-
ne kapı açan resimler görme estetiğiyle 

ilişkili olarak optik organizasyonlar ola-
rak yüzeye çıkıyor. 

Diğer taraftan tüm eserlerde ortak bir 

şey göze çarpıyor: “Cosmic Latte” yani 
evrenin ortalama rengi bütün çalışma-
ların uzamına yayılıyor. İçerisi-dışarısı 

çatışması yerini rengin uzamsallaştıran 
enerjisine bırakıyor. Piktüral olgu ola-
rak renk görünür biçimde eserlere da-

ğılıyor. Bir çalışmada gezegenler, uzay 
boşluğu, figür ilişkisi göze çarparken 
diğer eserde Orta Doğu coğrafyasında-
ki mimari yıkıntı resmediliyor. Uzama 
yayılan ‘latte’ teması eserlerdeki mikro 
ile makro evrenler arasında yolak dedi-
ğimiz geçit haline geliyor.

Optik organizasyondan bahsetmişken 
iki resimdeki simgesel biçimlere deği-
nebiliriz. Murat Morova, İslamî estetik 
anlayışını farklı kullanan bir ressam 
olma özelliğini taşıyor. Yani mimetik 
algıyla oluşturulmuş biçimleri yapı bo-
zuma uğratıp onları esneterek daha 
demokratik bakış açısıyla işliyor. 

Sergide kuru kafa formunun kar-
şısında duran İslami sembollerle iş-
lenmiş çatışmalı eserine Morova’nın 
perspektifinin dışavurumlarından biri 
diyebiliriz. Görsel ifadenin içsel geri-
limi başka biçimlerle de ele alınıyor.  
Etrafı yılan figürleriyle çevrilmiş beden 
imgesinin üzerinde kaligrafik formlar 
görüyoruz. Mikro coğrafya ve beden 
ilişkisinin işaret edildiği eser tahakküm 
mekanizmasını işliyor. “Cosmic Latte” 
her ne kadar kapsayıcı başlık olarak 
dursa da bu çalışmada görüleceği üze-
re politik konulara cesurca dalış yapı-
lıyor. 

Hatta özellikle Orta Doğu coğrafyası-
nın sosyolojik durumlarına odaklana-
rak kaligrafik formların göze çarptığı 
çalışmaların ‘evrensel’ düzeyde insan 
fikrine mesafe ile yaklaştığı  iddiasını 
dahi ortaya atabiliriz. Nitekim eserler-
de beliren mikro coğrafya fikri batı-
merkezci insan düşüncesine karşı ko-
numlanıyor. 

Başta “Orada neler oluyor?” sorusu-
na yeniden döndüğümüzde bir sanat-
çının evren ile kurduğu ilişkinin kat-
manlarıyla yüzleşiyoruz. Çok boyutlu 
spesifik sahalar, kaligrafik biçimler, 
hayvan figürleri, beden algısı gibi  te-
malar dramaturjiyi andıran şekillerde 
karşımıza çıkıyor. Tiyatro sahnesindeki 
olay örgülerini andıran “Cosmik Lat-
te” hem Morova’nın deneyimini görme 
hem de seyircinin kendi çağrışımlarını 
oluşturabilme açısından özel bir yerde 
duruyor. Öyle ki; konular bağlamında 
sanatçı bakış açısını (her ne kadar bazı 
resimler gerilim taşısa da) izleyicinin 
de fikir katabileceği, diyaloglar oluş-
turabilecek yerden konumlandırıyor. 
Son olarak Murat Morova’nın görsel 
düzenlemeler oluşturma açısında yaşa-
yan en önemli ressamlardan biri oldu-
ğunu vurgulamak gerekir. Bu açıdan 
“Cosmik Latte” sergisi derinlemesine 
konuşulmayı bekliyor. 
1- Genel olarak bej-beyaz rengi denilebilir. Öte yandan 
sarı ve beyaza yakın olarak görenler de var. Bulgular için: 
https://www.kozmikanafor.com/evrenin-rengi-kozmik-
latte/ )

Murat Morova, “İsimsiz”, tuval üzerine suluboya, 50x40cm, 2018

Altı yalnız ağacın öyküsü
Sinan Bökesoy’un son enstalasyonu “Yalnız Ağaçlar”, 24 Şubat’a kadar Sanatorium’da görülebiliyor. Sanatçı, İstanbul, Madrid, Tokyo, Atina, Cenova ve New York’tan 

seçilen ağaçların duyduğu hikayeleri etkileşimli heykellerle anlatarak, ziyaretçinin duyma, görme, dokunma duyularıyla deneyimleyebileceği bir sergi ortaya koyuyor. 
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Günümüz şehirlerini tanımlayan 
Manuel Castells, şehir kavramının kul-
lanılan teknoloji ile uzamsal olarak 
farklılaştığını savunur. Castells’e göre 
şehirdeki sanal ve gerçek topluluklar 
sürekli bir iletişim içinde olmalarına 
rağmen topluluklar ve bireyler arasın-
daki etkileşim azalıyor. Şehrin tekinsiz 
yapısı, içerisindeki bireylerin kendile-
rine daha güvenli, korunaklı alanlar 
oluşturmasına sebebiyet verir. Şehir-
sel entegrasyonun yeni versiyonunun 
dominant tek bir kültürün diğerlerini 
asimile etmesiyle gerçekleşmediğini 
söyleyen Castells, birçok yerel kültürün 
küresel güç, enformasyon ve zenginlik 
akışı ile dönüştürüldüğünü/yapılandı-
rıldığını söyler. 

Günümüzde akıllı telefon kullanımı 
ile değişen şehirsel pratikler Castells’in 
teorisini destekleyebilir. Instagram çev-
resinde oluşan yeni tüketim halleri ya 
da küresel bir şirketin farklı bir ülkede 
gündelik hayat pratiklerini değiştirebi-
len varlığı bu duruma örnek gösterile-
bilir. Şehrin teknoloji ve küreselleşme 
ile değişimi içinde yaşayan bireylerin 
yeniliklere uyum sağlarken kendile-
rinden büyük yeni bir düzenin parçası 
haline geldiği öne sürülebilir. 

Şehirde yaşayan bireyin şehri algı-
lama süreciyse Merleau Ponty tara-
fından şöyle açıklanıyor: “Duyular ve 
bilişsel süreçler bir bütün oluşturarak 
sadece yüzeysel imgelerle değil; bütün 
duyuların eşzamanlılığıyla bedensel 
olarak mekânsal bilinci oluşturmak-
tadır.” Ponty’nin sözlerine dayanarak, 
benzer yapılar çevresinde örgütlenen 
topluluklar ve bireyler benzer yaşam 
pratiklerine, algılama biçimlerine 
de maruz kalacaklardır diyebiliriz.  
Şehir üzerine düşünürken ortaya çıkan 
öznel değerler ise bireyleri üretim sı-
rasında özgünlüğe ulaştıracak ögeleri 
sağlayabilir. 

Özellikle ‘60’lı yılların sonlarında 
ortaya çıkan teknolojik gelişmelerin 
(kameranın dış mekan çekimlerine 
uygun hale gelmesi, ses işleme tek-
niklerinin gelişmesi vb.) birey ve kent 
teması üzerine düşünme pratiklerini 
etkilediğini söyleyebiliriz. ‘70’li yıllar-

dan bu yanaysa ses, plastik/görsel sa-
natlara eklenen bir mecra olarak kabul 
ediliyor. Neauhaus’un 1966-68 yılları 
arasında sokaklardaki sese odaklanan 
“Listen” isimli çalışması, edilgen bir 
dinleyici olmanın karşısında durup, 
ses yürüyüşlerine dahil olan katılımcı-
nın bilinçli, aktif bir dinleyici haline 
gelmesini planlıyordu. Aktif bir din-
leyicinin yabancılaşmış olduğu yaşam 
alanını anlamlandırarak ‘anlamsız ve 
soğuk olan mekan ile samimi, tanıdık 
bir ‘yer’ dönüşümünü deneyimleyebi-
lecekti.1 Ses çalışmalarının ilk örnek-
lerinden biri olan “Listen” üzerinden 
geçen zaman ses çalışmalarının etkisini 
azaltmadı. Günümüzde teknolojik ola-
naklarla güçlenen çok katmanlı, güçlü 
ses çalışma örnekleri var. 

Henri Lefebvre’e göreyse bir şehrin 
varlığı/güzelliği bir çiçekten farklı 
olarak temsil edilecektir. Tanımlanan 
gruplar tarafından kompoze edilen 
şehir, başlangıçta sanat nesnelerinin 
karakterlerinden hiçbirine sahip değil-

dir, fonksiyoneldir. Şehirler başlangıçta 
sanat adına kurulmadıklarından kendi 
başlarına sanat eseri sayılmadıkları gibi 
kendiliğinden gelişen doğal bir feno-
men de değillerdir. Şehir, sosyal yapılar 
tarafından kurulan fonksiyonel özellik-
leri olan alandır. Örneklendirme için 
Venedik’i kullanan Lefebvre, şehrin 
estetik açıdan etkileyici olduğunu an-
cak bu görünümün yıllar içinde, insan-
lar tarafından oluşturulmuş katmanlı 
bir yapı sonucunda edinildiğini söyler.  
Lefebvre’in de belirttiği gibi şehri tek 
boyutlu, sıkıştırılmış bir veri gibi tanım-
layamazsınız. “Kentselliğin biçimi şek-
le sahip değildir, o biçimsizdir, çünkü 
sonsuzdur.”2 Diğer yandan, şehirdeki 
bireyler için şehirden seçilen belirli bir 
katmanı, diğer katmanlara işaret eden, 
şehirlerin anlık görüntülerini vurgula-
yabilen verimli konulara dönüşebiliyor. 
Katmanlar, Lefebvre’in belirttiği gibi 
sanat üretimi amacıyla seçilip, temsil 
edilebiliyor.

Ses çalışmalarının ülkemizdeki en 

önemli temsilcilerinden olan Bökesoy, 
2007’den bu yana sesi mecra olarak 
etkin olarak kullanan çok yönlü bir 
sanatçı. ‘Ağaçlar hayal kurar mı? Şe-
hirdeki yalnız ağaçlar nasıl bir ormanı 
hayal eder?’ sorusundan yola çıkan, 
Sinan Bökesoy’un son enstalasyonu 
“Yalnız Ağaçlar”, 24 Şubat’a kadar 
Sanatorium’da görülebiliyor. İstanbul, 
Madrid, Tokyo, Atina, Cenova ve New 
York’tan seçilen altı yalnız ağacın duy-
duğu hikayeleri tasarladığı etkileşimli 
heykellerle anlatan Sinan Bökesoy zi-
yaretçisinin duyma, görme, dokunma 
duyularıyla deneyimleyebileceği bir 
sergi oluşturuyor. 

“Yalnız ağaçlar, şehirde tek başına du-
ran, ekolojik yaşamlarından koparılmış 
ağaçlar. Bizim için şehir süsü görevi 
görüyorlar. Bizim ağaçlara ne sundu-
ğumuzu ses ortamlarını örnekleyerek 
tanımlamaya/anlamaya çalıştım” diyen 
Bökesoy, analog bir yapı ile oluşturdu-
ğu enstalasyonuyla bir ormanın yakala-
namaz doğası gibi, altı ağacın anlattığı 

öykülerini de tekrarlanmayan, etkileşi-
me açık bir yapıda sunuyor.

Etkileşimli heykellerle temsil edilen 
ağaçlar, ziyaretçilerin heykele doku-
nuşuyla kendi hafızalarından ortak 
temalardaki anılarını geri çağırıp ken-
dilerine anlatılan öyküleri aktarmaya 
başlıyor. Karasal antenlerin temsil et-
tiği ağaçların ürettiği sesi de siyamatik 
(ses dalgalarını görselleştiren bir sis-
tem) ile gözlemleyebiliyorsunuz. Şehir-
deki yalnız varlıklarına rağmen kendi 
ekosistemlerini oluşturan ağaçlar, tıpkı 
şehrin içine daha çok kapanmış, yalnız 
insanları gibi daha bireysel hikayeler 
anlatıyor. 

Bu anlatının aslında Nâzım’ın hüma-
nist yaklaşımının eleştirel ve distopik 
bir okuması olduğunu belirten Böke-
soy, amacının şehirdeki yalnız ağaçlara 
bir orman hayali yaşatmak olduğunu 
söylüyor. Orman hayalinin sakin, bes-
leyici bütünlüğünün karşısına bu kez 
insan doğasının kaotik yapısı çıkıyor. 
İnsanların ağaçlara sunduğu gürültü, 
kirli hava, beton belki de ağaçların in-
sana sunduklarının tam tersi. “İnsan 
sesleri kimi zaman yağmur seslerine 
karışıyor. Değişik katmanlar bir ara-
ya gelip bir bütünü oluşturuyor. Biz 
doğayı ne kadar katledersek edelim 
birbirimizin parçası olma durumu de-
ğişmeyecek. Eserin kendi ekosistemi 
distopik bir estetik oluşturuyor” diyen 
Sinan Bökesoy, “Yalnız Ağaçlar” ile şeh-
rin hafızasında kendine bir yer açıyor 
ve birey-kent-doğa arasındaki ilişkiyi 
yeniden sorgulamamızı sağlıyor.

Bökesoy’un bir diğer çalışması, geç-
tiğimiz ağustos ayında AppStore’da 
kullanıma sunduğu Nâzım’ın Ormanı. 
“Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir 
orman gibi kardeşçesine” sözlerinden 
ilham alan proje teknolojinin iletişi-
mizde daha çok yer bulduğu bugün-
lerde Nâzım’ın insanı yücelten, hüma-
nist orman düşünü sanal bir ortamda 
gerçekleştiriyor. Uygulamayı yükledik-
ten sonra Nâzım’ın dizelerini okuyup 
seçtiğiniz temsili ağacınızla ormanın 
bir parçası haline geliyorsunuz. Harita 
üzerinde tüm diğer ağaçların bir ağız-
dan yinelediği gibi; “Yaşamak bir ağaç 
gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kar-
deşçesine…”
1- Gascia Ouzounian, “Music, Sound and Space”
2- Henri Lefebvre, “Kentsel Devrim”

Sinan Bökesoy, “Yalnız Ağaçlar”, enstalasyon


