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aleriden içeriye 
adım attığınızda 
sizi tek bir duvar-
da 35 eserden 

oluşan bir sergi karşılıyor. 
Murat Morova’nın sanat ha-
yatındaki 35 yılı temsil eden 
bu 35 eserin bir araya gelerek 
oluşturduğu tek bir ‘gizemli 
kelime’de öylesine bir tılsımlı 
çekim var ki elinizde olmadan 
yörüngesine kapılıp anın için-
de kayboluyor, bu 35 surette 
dünü, bugünü ve yarını bir 
arada yaşıyorsunuz. Tasavvuf 
felsefesinin yanı sıra Batı 
felsefelerinden Doğu felse-
felerine, günümüzün politik 
ve ekolojik meselelerinden 
edebiyat ve sanata dek pek 
çok disiplin ve felsefeyle 
hemhal olan, İslam esteti-
ğinin heterodoks yanından 
hareketle ürettiği incelikli 
eserlerden oluşan sanat 
yolculuğuyla kişisel kendini 
arayış yolculuğunu birlikte 
harmanlayan Morova; 35. 

sanat yılında açtığı son 
sergisi Amak-ı Hayal’de (The 
Depths of Imagination) hem 
adını aldığı Filibeli Ahmed 
Hilmi’nin aynı adlı eserine 
hem de kendi kişisel anlam 
arayış yolculuğuna referans-
lar vermekle kalmıyor, bu 35 
yılda ürettiği eserlerine ve 
kendi ikonografisine dair de 
yepyeni yorumlarla adeta bir 
mini retrospektif oluşturmuş 
oluyor. 
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İlk bakışta göz alıcı altın 
yaldızlardan oluşan desen-
lerin başka açılarda yerlerini 
ardında saklı olan karanlıkla-
ra bıraktığı, evrenin merke-
zinde yer alan dualitenin, 
zamanın döngüselliğinin ve 
daha bin bir gizemli gerçeğin 
adım adım bir çiçek misali 
gözünüzün önünde açılıver-
mesi gibi tılsımlı bir söylemi 
var bu eserlerin. Tüm evrenin 
tek bir nur noktasından 
yaratılmış olması misali bu 
tek duvardaki 35 eser de bir 
nevi Morova’nın kendi özünü 
içinde barındıran kişisel koz-
mosu. Diğer bir yandan ise 
Morova’nın kendi ikonogra-
fisinde de yoğun bir şekilde 

kullandığı kendi suretiyle 
temsil edilen tüm insanlığın 
ve alemlerin ortak özü ve 
hikayesi saklı bu 35 eserden 
oluşan tek bir kelimede. 
Aynı Amak-Hayal’deki Aynalı 
Baba’nın tüm alemi öykünün 
kahramanı Raci’ye ayna-
laması gibi, Morova da bir 
anlamda kendi kozmosunu 
aktardığı bu eserleri aracılı-
ğıyla izleyenlere bir aynalık 
yapıyor, onları kendi içlerinde 
bir anlam yolculuğuna davet 

ediyor. Tabii okumasını bilen, 
gönül gözüyle seyreyleyenle-
re… Murat Morova ile Galeri 
Nev İstanbul’da açılan ve 
12 Şubat’a dek sürecek olan 
Amak-ı Hayal sergisine ve 
suretin ardında gizli olanlara 
dair konuştuk. 

Bir önceki serginiz olan 
Cosmic Latte’de sanat ya-

am n n ü ümünü g s-
t r n  s yl m t n  

  ayn  m s l l r n t-
ra n a n n r yol as n  

onu l yorum  Bu İnsan  
m l  yol ulu un a  
ngüs l aman n n  

m  s rg n  u aman n 
n r s n  t a ül yor

Sanatta bu yıl 35. yılım 
benim ve aynı meselelerin et-
rafında derinleşmeye çalışan 
ama birbiri üstüne katlanan, 
kendi içinde dönen bir yolcu-
luk bu. Fakat bu yolculuğu 
yaparken, hayatın kendisi-
nin güncel ritmi kesintiye 
uğratabiliyor bütün bu sü-
reci doğal olarak. Pandemi 
sürecinde yaşımdan dolayı 
-1 ay sonra 68 yaşına giri-
yorum- evlere hapsolunca, 
bütün o gündelik hayatın 
telaşı ve karmaşasından 
çok yalnız bir hayata 
doğru döndüm. Bu süreç 
içerisinde hem sanatsal 
yolculuğuma hem de kendi 
kişisel hayatıma daha derin 
daha geniş zamanlı bakma 
imkânı çıktı. Garip bir şekilde 
bütün o tempolu ve de çok 
koştuğum bir yolda bir mola 
zamanı gibi, bir iç derinleşme 
zamanı gibi… O yüzden, sizin 
de söylediğiniz gibi, sergile-
rin hepsi birbirinin devamı 
olmakla beraber, bu tama-
men kendine ait bir zamanda 
hem sanatsal yolculuğuma 
hem kendi kişisel yolculu-
ğuma daha dikkatle daha 
‘lupla’, daha kazıyarak, daha 
sakin, azıcık daha hüzünlü 
bir bakma imkânı verdi ister 
istemez.  
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Sizin kendi öz tarihinizi 

a a a o  o uyoru  ura-
a san r m

Birazcık her şeyin örtük 

olmasında fayda buluyo-
rum ben, çünkü benim için 
üretimimin izleyici tarafından 
deneyimlenmesi her zaman 
daha enteresan geliyor. 
Kendi deneyimleri sonucunda 
birtakım şeylere varmalarını 
önemsiyorum. Bu da dediğim 
gibi bu süreç içerisinde ‘Kendi 
hakikat arayışımın hangi 
duraklarında durmuşum, 
nerelere takılmışım, onları 
bugün yeniden düşündüğü-
müz zaman şimdiki halimle 
nasıl yorumlarım, nasıl daha 
küçük, minimalize, kompakt, 
daha temiz cümleler halinde 
söyleyebilirim?’in ipuçları… 
Bu ipuçlarını izleyiciye su-
narken de çok da dayatmacı 
olmaktan kaçınıp, onun kendi 
izleri bulmasına ve benim 
yolculuğum içinde kendi 
yolculuğunu da yapabilme-
sine şans tanımak istiyorum. 
Serginin geniş bir mekâna ya-
yılmamasının nedeni de bu. 
Çünkü aslında bu iş bir sürü 
parçadan oluşan ama tek bir 
cümlesi olan bir enstalasyon. 
Duvarda gerçekleşmiş olan 
bir enstalasyon… 

n n  u s rl r 
olu tu tan sonra m  sm  

ar n  yo sa Amak-ı Ha-
yal sm  a tan ll  m y

Baştan beri isim vardı 
ama amaç burada Amak-ı 
Hayal hikayesini canlandıran 
veya ona referans göstere-
bileceğim bir işler silsilesi 
değildi bu. Bir döngünün içine 
girdim, yalnızdım. Dönüp 
dönüp okuduğum, çok sevdi-
ğim, çok değerli bulduğum bir 
kitaptır Amak-ı Hayal. O yüz-
den de, “Bu da benim Amak-ı 
Hayal’im, benim yolculuğum” 
fikri yavaş yavaş oturmaya 
başladı. O noktadan itibaren 

de hem oradaki Raci’nin 
seferindeki bazı metaforların 
bu işler içerisinde nasıl yer 
alabileceği ve benim kendi 
düşünce dünyamla kesiştiği 
noktalar var burada. Kitapta 
Buda’yla da, Zerdüşt’le 
de, Aristo ve Platon’la da 
konuşmaları vardır. Yunan 
mitolojisi de vardır, sosyalizm 
de vardır içinde. Benim de 
zaten hep dönüp kendi içinde 

dolaştığım şeyler bunlar. 
Kendi ikonografimi oluş-
tururken başvurduğum, 
kendimi çözümlemeye 
kalktığımda referans ola-
rak dönüp dönüp baktığım 
çeşitli alanlar... Böyle bir 
tuhaf yol kesişmesi oldu. 
O yüzden hem serginin adı 
benim Amak-ı Hayal’im 
yani hayalimin derinlikleri 
olsun, hem de kitapla eş 
nasıl gidebilir onu da ta-
sarlarken, tabii ki bir kitap 

olmasını düşündüm. Kitap 
malzemelerini kullandım. 
Hepsi bir şekilde efeme-
ra, eski toplanmış ciltler, 
kaybolmuş evraklar… İşlerin 
çerçevelerinin hepsi de top-
lanmış çerçevelerdir, hiçbiri 
çerçeveciden özel seçilerek 
yapılmış olan çerçeveler de-
ğil. Bu hem bir geri dönüşüm 
ama aynı zamanda içinde 
belli bir başka zamanın başka 
bir duyarlılığı, bir dönem için 
tutmuş ve dönem içinde olan 
şeyin sonradan gözden düş-
mesi ve benim ona yeni bir 
değer vererek onu göze çıkar-
mamla ilgili de bir şey... Çirkin 
dediğimiz, beğenmediğimiz, 
gözden düşmüş dediğimiz, 
modası geçmiş dediğimiz her 
şeyi yeniden hayata geçirme 
katma çabası. •

Murat Morova’nın, adını Filibeli Ahmed Hilmi’nin Â’mâk-ı Hayal başlıklı kitabından alan ve Galeri Nev İstanbul’da açılan kişisel sergisi, 
sanatçının 35 yıla varan sanat yolculuğunda içerik ve estetik bağlamında nasıl ilerlediğine dair bir değerlendirme sunuyor
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“Bu bir sürü parçadan oluşan ama 
tek cümlesi olan bir enstalasyon”

"Bu sergi sanat 
hayatımdaki 35 yıla 
mini bir hatırlatma 
gibi. Aynı zamanda 
kendime ait bir zaman 
diliminin küçük 
bir müzesinin, o 
müzeden çıkartılan 
bir duvarının buraya 
monte edilmesi gibi. 
Hayatımın temsilini 
istediğim tüm  
noktalar bunlar”
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urat oro a  İsimsiz (Âmâk-ı 
Hayal Serisi)   l ya m  

a tlar ü r n  ar  
mal m   uluntu lg  
uluntu r      m

Türkiye’nin ilk modern 
ve çağdaş sanat mü-
zesi İstanbul Modern, 

17. yaşını kutluyor. Müze bu-
güne kadar 8 milyon 500 bin 
ziyaretçi ağırlarken, 850 bin 
çocuk ve genci ücretsiz sanat 
eğitimleriyle buluşturmuş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Oya 
Eczacıbaşı, “73 koleksiyon ve 
süreli sergi, 40 fotoğraf ser-
gisi, 13 video sergisi, 17 yurt 
dışı sergisi gerçekleştirdik. 
Binin üzerinde sanatçı ser-
gilerimizde yer aldı. 850 bin 
çocuk ve gencimiz sunduğu-
muz eğitim programlarına 
katılarak sanatla buluştu. 
İstanbul Modern Sinema’da 

408 film programı ile 4 binin 
üzerinde film gösterimi ger-
çekleştirdik” bilgisini verdi.

Pandemi süresince mü-
zenin dijital platformlarında 
da sergi ve etkinliklerini 

sürdüren İstanbul Modern, 
17 Mart-10 Aralık 2021 
tarihleri arasında 1,5 milyon 
kişiyi sanatla buluşturdu.  
Çevrimiçine özel geliştiri-
len 798 etkinlik ve atölye 
ile binlerce çocuk, genç ve 
yetişkinin sanatla buluşması 
sağlandı. 

Londra’daki Royal 
College of Art (RCA-Kraliyet 
Sanat Koleji) iş birliğinde 
tamamen çevirimiçi olarak 
gerçekleştirilen “Tekstilde 
Zanaat ve Teknoloji” başlıklı 
yeni bir proje ile Birleşik Arap 
Emirlikleri’ndeki Sharjah Art 
Foundation ile de ortak birer 
projeye imza attı. •

İstanbul Modern 17 yaşında!
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Sanat
M İK İYA ETİ Borusan uartet  ırtına ağının enkleri 
konseri  Aralık ta üre a erası nda  Konserde Giacomo 
Puccini nin risantemi si  ohannes Brahms ın o   La minör 
dörtlüsü  ann  Mendelssohn un Mi emol ma ör dörtlüsü var
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