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Documenta 11 
ya da 
\\ San ata Oykünü r'' 

ve en önemli sanat ve sergi 
biri olan onbirincisini Tükel gezdi ve irdeledi. 

Tükel Jv1odcrnite ve 

her gün kez d,1ha oluvoruz. 
hlmler gerçek olu\'or, 
üropik vücur huluvor. 

ötesinde 
düpedüz bir süreci 

J\nc,1k ve 
sonucu 

ister istemez bir 
belgelemeye 

sonra de gösteriyor. 
Oysa modern ustalar, bu 
tümden (ya da öyle 

). dev sponsorlu 
(ana sponsorlar: 
Deutsche 
Volkswagen; hu senekiler: 
Brauerei, DSJv1) en 

biri olan 
son bütün 

sanatsal araçlarb helgelemcvc 
görünÜ\'Of. 

Kassd kl'mi, 
ku,;kusuz 
borçludur. l hu vana diirt ,·ada 
be~ bir düzenlenen 
sergisi, giderek la 
kentin en kamw.al 

hugün 
ve "ruh,ur" 

','ok olan, sanatla 
kentler" 

dt 
Lasscl. .. 11 sngikri. 

1 !essen böl;c lL 

, 1u Rv 
nl ~<1\ .1~ 

: :1h I l}' ( .. t,l f-: \'l'111 lc:1:11;__•--,1 

J '!64'tc il\odc 
'n l 9S5"te 

\luseum Fridericianum; 
J 997 etkinlign le birlikte restore 
bir 

de 
K hof I r ): 
J rnerka 
olan Iallc; 1 fL 

olan tek 

dev park 1':3rlsaue ve 
] ben bir bira olarak 

,·e bu etkinlik bir 
.sergi 

eden 
ri liHw, 

11 ·in !8 Eylül 
2002) 
Enwezor, zamanda 

199-, 
de olan Enwezor. 

uzun slireli .,on 

Bu sergiyle 
na her biri iwlli 

dört un nT 
-ilki 15 Iviart 20() 1 · de 

iizcre 
Del 21)1i 1 ', 

2002', 2ll02 
l(,:"'c I 'da n rn :1d L 
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bir bütün olarak (ve en zengin 
sergi 

Bu temel "yerel 
, özelliklerin global söylem içinde ne tür 
j 

.eni yönelimler 
~stüne oturtan 

11 ve 
entelektüellerin sanat, kültür ve politika 
stratejilerindeki önemlerinin 
ve bu yöndeki üretimlerin ve 
biçimlerinin olarak 

kenarlardan merkeze devinimin 
(toplumsal ya da sanatsal) uç 
olarak 11 Eylül ve 
zeminin bu bir tür 

ve bizler için büyük 
bir simgesel önem söylüyor. 

~unu eklemekten 
bu politik söylemli 

Kuchis va da Afgan 
çelik ve 

· zemin. kulonvalizm 
bir alan 

dikkate 
tersi 

merkezden (Viv,111a/Berli11) 
gi)rülcccktir. 
Kassel'cb, 

hir merkezde 
politik söyleminin sanatsal 

'ili soruya 
günümüz 

yeri nedir? Ancak, öznel 
seçimlerle (ki bir 

bir 
rnerka (Kassel). 
sorunun 

rolleri. ciddi bir 
sorunsal Salt 

ve bir içerik 
ulgu,u 

l Museum 
Kassel U. Tül<el}. 

2 Binding-Brauerei, Kassel 
U.Tül<el}. 

3, 4 Alfredo Jaar, "The 
Lamen! of the 

Matemi}, 
Museum Fridericianum, 
2002. 

5 Lorna "31 
2002", Binding-Brauerei 

U.Tül<el). 
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6 Seyfullah "The 
White Station" (Beyaz 

Kulturbahnhof 
U.Tül<el). 
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7 Jens Haaning, 
,,es" 

n U. 

8 Cerith Wyn Evans, "Cleave 
00", Binding-Brauerei 

U.Tül<el). 

9 Hanne Darboven, 
"l(ontrabaflsolo op. 45", 
Museum Fridericianum 

U. Tükel). 

-

Documenta 
/ 

*1955 

2 
*1959 

Documenta 3 
*19b4 

Documenta 4 
*1968 

Docu_menta 5 
*1972 

Documenta 6 
*1977 

Documenta 7 
*1982 

Dornmenta 8 
*1987 

Documenta 9 
•i 9.92 

Documenta X 
*1997 

Documenta 11 
~2002 

Sanat ybneticisi Mekanlar 

Arnold Bade Frideri~ianum 130.000 

Arnold Bade 134.000 
Bellevue 

Arnold Bade M useurn Fridericianum, 200.000 

Neue Galerie 

Arnold Bade Museurn Fridericianum, 207 .000 
Orangerie 
Neue Galerie 

Harald Szeemann Museurn Friderlcianum, 220.000 
Neue Galerie 

Manfred Museum Fridericianum 1 355.000 
Schneckenburger Orangerle 

Neue Galerie, Auepark 

Rudi Fuchs Museum Fridericianum, 380.000 
Orangerie 
Neue Galerie, 

Manfred 476.000 
S O rangerie 

Auepark, Stadtzentl'Llm 

Jan Hoet 615.000 
Ottoneum 
Documenta-Halle, Neue 
Auepark 

Catherine David l<ulturbahnhof, 631. 000 

Treppenstrasse 
Museum 
Oltoneum Documenta-Halle, 
Orangerie, Fuldaufer 

Okwul Enwezor l<ulturbahnhof, 
Museum Frider\cianum 
Documenta-Hal le, 

l(arlsaue 

sahip pek çok istemez form ve 
teknik yönünden hayli 
biiriinüyor. Sonuçra bir medp 
muhc1hirinin makinesiyle ,·ada 
görüntü elde cdcccgi 
platformun "ruhuna" ••i~ler" 
olarak L.n·la 

kendi 
cfo ekiewn 

Riera Ye 

i~i, hürün içerik vogunlugunJ hu 

EmYezor ve ekibinin 
hedefi on ikiden i~ler 

de 11 'de ... 
ise hence hu 

olan Alfredo '·Lament of 
lmages" gelmekteydi. 

bir kö~e-
,-ap<.1n hir 

ikiYe ilk 
kendi içlerinden 

üç merin 
odaya Town, 

Ye Kabil 
Birincisi 28 

hapsinden sonra 

ikincisi Bili Gates'in 
] 7 

(ki 
giisreren bir örnek de ancak 453 

dijital ortama transfer edilip 
ve hu durumda fiilen 

"; üçüncüsü ise 
Afganistan'a Amerikan 

ve Amerikan Savunma 
Afganistan ve 

gösteren bütün uydu 
izleyicinin 

"gözleri" için keskin 
koridordan ilerlemesi sorun 

olmamakta ve ikinci mekana 
geçebilmektedir. ikinci mekanda, çok 
güçlü bir yayan büyük dikdörtgen bir 
pano Hu 
sonundaki ve 
düzenlemeyi terk ederek müzenin ana 
koridoruna izleyici ... Ancak 
çok güçlü maruz gözlerine 
güvenerek yeniden koridora dönerse 
hiçbir ve 
bir biçimde "imgelerin 

Gerek konsepri, gerek 
diiz.enlemesiyle Jaar·m salt 

11 ruhunu 
güniirnii;, en 

esin dolu örneklerinden biri haline 

benzer bir üstüne: 
a,i km''' 

ise, 
~1y:·1L1n çok 

gü(Jü bir ~dt'L1 ~'kilr 
YLiniYcll 

ho~~1l:-;111 µ.c">rl·,·!ileri gi)1,lcrdcn 
bir :·.1n(L111 .. 
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silah üretim merkezi bir yandan 
da Sa va~ döneminin 

olan göndermede 
bulunuyor. "Gözlen kör edilen" 

bir yönelim içinde 
dikkat çeken 

da izleyici ve görevliler 
~mdan performans 
de zenginlqiyor. 

1990'lardan beri toplumsal, 
ekunomik ve politik alanlardaki 

konu alan uygun 
olarak Jens Haaning, 1994 'te ilk kez 
Oslo'da bir 
Kassel'a ve Kulrurbahnhof 
önündeki -belki de en uygun yerde!-
mcvdanda bir trafik 
ses vericisi ile Türkçe radyo 

O,lo'nun Türklerin 
böigcsmdeki v,1y111Ludan bu 
fr,1gmanLn, t,1111 
yer (iocalisation) 

Yerle1tirme, merkez-
• külrurlcrin merkezckki ve 

-ne 

kime hitap gibi-
bulunuvor. 

ve çevresine 
ve politik 

ve büyük ~iirscllik 
i~lerLkn de Sevfulbh 

9 "The \vhite 

el giirLintülerde 
bdden,nedik kara 

içindeki 
mücadelesi, hu 
olumlu ve olurnsuz c:tkilen, bir 
ark,1-plan önunLkki Lu,1 imge: bir 

kidtürd ve 
da 

hir g(_),Jer 

:;,u ana kadar i~ler de 
gösteriyor ki bir sanat 
(burada küratör belirlenen ve 

genel ruhuna uygun bir 
olgudan söz ediyorum) uygun bir 
söylemle sanata özgü 
teknik sorunlarla da 

ve 
Sanat, salt politik bir söylemin görsel 
malzemesi olmakla yetinebilir mi? 

Documenta 11 'de, kimi 
genel "ha destekleyen, 

kimi politik 
iyi 

C:erith Wyn Blake'in metinlerini 
rnors alfabesine aktaran bir düzenek ve 
tavanda sallanan beyaz bir lamba ile 
sözcükleri duvarda 

entmpic olgunun 
00" 

i~i; l-Lrnne l 97ü'lerde 
ve 

obn 
op.45"in 

yerlqrirmesi; Rodin'in 
·'Calais c,kült" 

diirt bir 
iki 

içerl'n ve kamusal bir alanda heykelin 
belli bir (ya da 

ve 
konusunda derece belirleyici 

giistncn 
bir 
iki ekranla 

ve giivdesinc 
üst 

düzeyde 11 erkekler (filmde 
hakan içindeki konumunu 
sorgulavan ve tipik hir ":;,irin 

": 
bir gün 

hiç ve 
iki 

filme 31 monitörle 
ve izleyi.ciler olarak 

benzer görüntüler 
(31 küçük monitörü 

anda i1.leyebilme da oyunun 
bir "3 l 2002" 

özel bir biçimde 
dört ekranla izleyiciye ve çok 
remiz videosu "The Four 
Seasons of Veronica Read"; On 

zaman zaman iki 
okuyucunun I.Ö.998.03l'inci 

(pasr) ve 1969'dan 
l.00l.995'inci (future) kadar 

bir metinden 
c.One lvlillion Ycars (past 

and future)" adlr Ben 
8 Nisan 2002'de Kassel 

Fricdenskirche'de 
bilgisavar, ve bir görevli 

dusy,1 olar,1k 
Type No 

bu hemen 
gelenler oluyor. 

Öre yandan 
Bechcr'ler. 

C:hohreh Feyzdjou' ve 
i~inin çok bir 

Cabriel Orozco, l 
isimleri yer 

bir 
n·trmpektif nitelikli bir (ge\·en 

'da 
roplu i~leri 
"tarihsel" 

önemdeki heyecan verici ve ütopik 
c"New maketlerine 

ay 

Docurnenu l l 'e hu ev 
yapan Kulturhahnhol, 

F Docurnenu · 1 
Kassel 'daki c:rk I 

ve Yer ver 
bile 
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-i.28. 
10 !fen l(inmont, 
"Moveable Type <( 

z No Documenta", <( 
(/) Oocumenta-Halle 

U.Tükel). 

11 Candida 
Höfer, "The 
Burghers of 
Calais" (Calais 

Binding-Brauerei 

U.Tükel). 

12 
Ataman, "The 
Four Seasons of 
Veronica Read" 
(Veronica 
Read'in Dört 
Mevsimi), 
Binding-
Brauerei. 

12 

11 mekansal 
,öylenebilir. 19. bira 

ise heHcan 
\Trici mekan obrak 

Hu 
mimari 
t·n kendi 

burada 

sergileme düzeninde 
ki.içiik \"e hunun 

sonucu (her 
benzer bir 0L111 Tophane 

994'te 
bir kez daha 

gözler iinüne seriyor bütün ... 

Sonuçta, J l ,;ok geni~ 
perspektifli ana ve 

\'C malzeme zenginligi,·le. 
hLittin belgelemeyi 

södenehilir. Bu toplu 
tek ise, pek 

Yerinde bir saptamada gibi", 
içerik 

yc:nik 
diirt bir 

Ye 
sanat platformunda dile 

gelmesi, beri süregelen bir 
tutumdu. O kadar ki, "Üçiinci.i 

treni hek 
yenik 

ki? Çünkü, merkezde 
sanata Onlara 

ise 
taklit etmeyi, ancak belgelemek 

ve "birilerinin'' bu biçimde bir 
Yapmda taklit edilmesini" 

hekleime)mektir. Estetik düzey ve 
sanatsal biitiin 
sorunlara Enwczor'un 

(önceki dört platformun 
birlikte) bu 

açmak miydi? En 
azmdan bunu görünüyor. 
IJoç.Dr. Tiil::.el, lstanhul 

Ede/Jiyat Fakültesi Sanat 
Tarihi füj[iimü. 

Notlar: 
l SörnlnJe ve 
2 O. Rin.ck ~ox'' 1 11. 

hJ.t}c 2002, s. 47 vd. 
3 bkz .. b.n 1 cids n. 6, 

Juni 2002, s. 4S' vci. 
4 tJI:- n 997l Susanr•t 

yera:1, geçidine 
vr. ~JO( tJe~ ;'.s~anbul, 

i3,J:lape~-:_e, erlen ve 

ktt:t S·"'~::Ç:i "'.:-L'h'' wpiu pcsterle 1·:y!e 

'.) .,_l_lCJ(, :la ,!,:~cc, ,:·t:r i:'n on:n• Dratik 
•. ancak ... 

L, "i=,nu•ng .l\!'l,. n. 225, Ju1y-

i .:. :. •·to: 1 ;. :·. s~LJC.;/:i 2 ~; r· i or;a :,.·1 eatu :·es 2 2 

5 i· 
7 ni-:a. '·_t,,-~ Ca.:c:s~rophe" 1 


