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Alfredo Documenta 11 'de yer The Lament of Images ( Görüntüle-
rin salt siyasal söylemini des-
teklemekle zamanda çok bir okumaya olanak 
yan girift bir sunuyor. 2 bir 
yandan siyasal içerikli güncel olaylar güçlü bireysel 

sergilerken, öte yandan da izleyiciyi okumalara yönelten bir 
mekan kucak 
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Göriintiilerin Matemi, düzeni. 

Museum Fridericianum'un üst kat yer alan düzenleme, as-
uzun soluklu Ruanda Projesi'nin bir olarak da gö-

rülebilir. dikdörtgen oda ve birbirine dönemeç-
li bir koridordan düzenlemede izleyici, kendini ister istemez mekan-
sal kurgunun belirlemelerine teslim ediyor. Bu 

geçmeden önce, göz atmak gerekiyor: 
• Bir girilen görece ilk dikdörtgen mekan: bir 

kendi içinden 75 x 60 x 0.25 cm. metinli üç 
pleksiglas pano: Cape Town, Pennsylvania, Kabil. 

• Bütünüyle bir kez yapan bir koridor. 
• Koridorla ikinci dikdörtgen mekan: çok güçlü bir 

yayan pano ve bir belirten hiçbir iz yok!). 

1 "Jmage'" 
Türkçe "imge" yerine, 
metinlerdeki daha 

bu uygun 
buldum. 
2 Documenta 11 
genel bir için 
bkz. U. Tükel, "Documenta 11 
ya da Sanata Öykünür", 
Arredamento 100+52, 

2002, 124-128. 
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3 Metinlerin içindeki italik 
vurgulamalar benim. 

Dipnot Sonat ve 

Görüntülerin Matemi, 1. oda. 

odada yer alan metinlerin üçü de görme-gösterme, izleme-gizleme kar-
üstünde duruyor. metinlerin 

1. Cape Town, Güney Afrika, 11 1990 

Nelson Güney Afrika rejiminin sonucu 
olan 28 sona erer. Bütün dünyada olarak sa-

görüntülerinde, sanki bir gözlerini yü-
izleriz. 

bir denizle Rob-
ben Island'da Cape yedi mil bu ada, 
1959'dan bu yana "beyaz-olmayanlar" için üst düzeyde bir cezaevi 
olarak buradaki kader Walter 
Sisulu, Ahmed Kathrada ve Güney Afrika Devlet Thabo Mbeki'nin 

Govan Mbeki de Mandela sonradan Robben 
"bizi, ideallerimizi güç ve cesareti bir daha asla göstereme-
yecek biçimde amaçlayan bir yer" olarak 

1964 Mandela ve birbirlerine zincirlenerek 
daki bir götürülürler ve burada 

Kireç, adanm beyazlatmada Her bir gün bitti-
kara adamlar kireç tozuna biçimde beyaza Onlar 

kireç bütün ve adeta kör eder. 
Korunmak için defalarca talep ettikleri gözlükleri hiç verilmez. 



hapisten gün gösteren hiç yoktur. Ki-
reçten kaynaklanan kör edici onun yetisini bütünüyle gö-

söylenir. 

2. Pennsylvania, ABD, 15 Nisan 2001 

Dünyadaki tarihsel en zenginlerinden birinin eski 
bir madenine 50'lerden kalma bir 

olan maden, Iron Mountain Ulusal Depolama Siti ola-
rak 

17 milyon görüntü içeren The Bettmann ve United Press Uluslara-
1995'te Microsoft'un sahibi Bill Gates 

Gates'in özel Corbis, New York'tan madene ta-
ve yerin 220 feet ve rutubetsiz bir depoya 

gömmeyi 

Bu transferin görüntüleri a!1cak zamanda on-
bütünüyle Gates orada bu dijital ola-

rak Ne var ki, geçen 225.000 
tanesi, demek ki ancak % 2'sinden Bu bütün 
dijital ortama geçirilmesi 453 

Koleksiyondaki görüntüler Wright uçma Kennedy 
JR'un tabutu önünde Vietnam önemli sah-
neler ve Nelson türünden örnekler yer 

Gates'in zamanda iki bulunmakta ve kendisi dünya 
müzelerindeki pek çok dijital kopyalanma güvenceye 

Günümüzde, 65 milyon görüntünün gösterim (ya da 
gömme) Gates'tedir. 

3. Kabil, Afganistan, 7 Ekim 2001 

Amerika Devletleri Afganistan'a ilk hava 50'den fazla 
"Cruise" füzesi ve 40.000 feet yükseklikten "papatya biçerleri" B-
52'lerle Kabil'e çökerken Bush sivillere 
zarar vermemesi için "hedeflerin titizce dile getirir. 

Hava az önce, ABD Savunma Afga-
nistan ve ait edinilebilir bütün uydu görüntülerinin al-

Savuma çok gizli bir birimi olan Ulusal Görüntü ve Ha-
ritalama Özel Uydu Görüntüleme de Ikonos uydusunun 
görüntülerini almak için kamuya bir 

kendi casus herhangi bir ticari on kat 
daha güçlü ve etkili Pentagon, Ikonos görüntülerinin 

kapasiteye bir ticari karar olarak 

zamanda operasyonun, etkile-
rini görmesini engelleme, ve hükümetin ya-
lanlama söz konusu öteki yüzünü de 
ortaya ABD ve Avrupa'daki haber 
görüntüleri kullanmak zorunda 

Özel Uydu Görüntüleme yöneticisi "Eldeki bütün görüntüleri 
yorlar; görecek hiçbir geride" demektedir.4 

4 Documenca 11 'de yer alan özgün 
metinlere adresten 
www.universes-in-universe.de/ 
car/ documenta/ 11/ frid/e-jaar.htm 
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Gön'intülerin Matemi, koridor. 

'>ipnot Sonat ve 

Hayli zekice ve titizlikle kaleme metinleri okuyan 
izleyici, görmek/görememek, kör edici göstermek/ gizle-
mek yoluyla üç metnin birbirine adeta tek bir metin 
ortaya hemen fark edecektir. Burada siyasal bir içeri-

eliyle (sanatsal olana) Metin-
lerin konu, "görüntülerin düzlemine 

Görüntülerin Matemi, 2. oda. 

Bir yandan metinlerin güncel tutumu, öte yandan da 
bir düzleme görüntülere yorumu 

odaya için geçilen koridor, anlamsal 
odak Düz bir mekansal okuma, koridorun bir biri-
mi Zaten, bir fiziksel (koridordan ge-

ilk odadaki metinlerin olanak 
süreci ve bu kez "görmenin 

Tek koridor, bir "kör edici" 
çok parlak bir yer ikinci mekana Bir kaplayan bem-
beyaz gözlerimiz Yan duvarda mekandan ( ve dü-
zenlemeden) yer gezme bir 

· izleyici, belki de (ne ki) bu Ancak düzenlemenin 
çevrimi henüz bizim için sürpriz henüz 

koridora yeniden döner ve ilk odaya de-
nersek hepimiz birer Mandela olur kireç toz-



lan duvar), görevini ve öznenin boyu-
tunu olanak düzlemde fiziksel/pratik sü-
reç bütünüyle zihinsel/kuramsal düzleme Bu du-
rumda verileri Gates'in ABD'nin fütursuzlu-

olan gerçeklik düzleminden "sanatsal olana" yönelik araçlarla 
bir boyuta 

Düzenlemenin ve boyutu 

Mekan Eylem Süreç 

1. oda Metinleri Okuma Fiziksel-pratik 

Koridor+ 2. oda Görme Fiziksel-pratik 

Koridor (yeniden) Anlama Zihinsel-kuramsal 

Bu üçlü bir sunum ve söz etmeliyiz. Bu 
ve söz konusu akla 

hemen C. S. Peirce'in birincillik-ikincillik-üçüncüllük ekseni geliyor. N. Eve-
raert-Desmedt, Magritte 'in esin verici biçimde çözümlerken Peirce'in 
üçlü eksenine paralel olgusuy-
la Magritte'in düzenlemesiyle büyük ölçüde Ancak 

Magritte "düzlem", Jaar "mekan" Bu nedenle üçlü an-
her bir mekandaki ay-

olarak gerekir. 

1. (ilk oda) Metinlerin sunumu 

2. (ikinci oda) sunumu Sürpriz / 

3. Sorgulama-anlamlandu·ma 

"Günümüz toplumu Görüntüden etkilenme yitiri-
yoruz"7 diyen siyasal bildirisini sanatsal bir dile kullan-

gereçlerin zengin bir görüntü bir beklentidir ve bu 
beklenti onun öteki projelerinde (Ruanda Projesi, vd.)8 

Ne var ki, Documenta ll'deki düzenleme, sanatsal 
temeli hiçbir "görüntü" sunmaz.9 bu nedenle de her ba-
sanat anlam "sanatsal olana" yönelik biçimde su-

bir örnektir. Özellikle toplumsal/siyasal bildirili sanat 
zaman 10 

Güncel olana yönelik ve görme ile imgelerin kaderini konu alan üç metin, 
bir düzenleme ile sanatsal düzleme olsa, bizler için 

dan birer ajans haberi olarak belki de ... Oysa Jaar sanatsal 
bir dil içinde yönelirken bir yandan izleyicinin düzlem-
lerini sorguluyor, öte yandan da "öfkeli ve buruk 
Vicenc Altai6'nun kendine düstur sözlerindeki somutluyor: 
gelerin bir dini tarihi gömerler." 11 

; 
Üniversitesi'nde düzenlenen 
"Görsel Göstergebilim: Kuram ve 
Uygulamalar" 0999) seminerinde 

"Approche semiocique de 
l'oeuvre de 
bildirisi yer 
N. (sous la 
direction de), de 
la Publications des 
Facultes universitaires Saint-Louis 
Bruxelles, 1999. bkz. C. S.' 
Peirce, Col/ected Papers, C. 1-6, 
Harvard University Pres, 
Cambridge, Mass. , (l.536). 
6 Magritte de üç 

sunar, ancak hepsi 
zihinseldir; oysa düzenleme-
si için bu 

fi:ôksel bir boyutu da 

7 (çevrimiçi) 

Reader$32 (1.11.2003). 
8 4. Bienali'nde 
de yer alan Europa düzenlemesin-
de imgesi, eller ve 
ö teki görüntüler, genelde dünya 

özelde de ATnin 
Bosna yönelik 
müdahale etme yolundaki isteksiz-

göndermede bulunuyordu. 
Bkz. 4. Bienali 

1995, 154. 
9 Bu hiçbir 
"göstermeyen" bir 
yorumunda Maleviç'in "hiçlik" 
izlekli çok 

Yorum için bkz. "Alfredo 
Jaar, Lament of lmages, 
11" (KW), Magazin fiir Tbeologie 
und A.stbetik, heft 18 
(çevrimiçi) http://www.theomag.de/ 
18/werke/ dl 1 05htm (31.10.2003). 

ki Maleviç geleneksel 
betimleme tutumunu her 
men resme içsel bir 

yerle bir Jaar da 
geleneksel gösterim tutumunu 
benzer biçimde "göstermeyerek" 

dil bu türden 
Masaccio, David, Rubens , 

ve ötekilerin örnekleri, 
hep, "sanatsal olan" düzleminde 
anlamlanarak 

için 
bkz. N. Hadjinikolau, Sanat Tarihi 
ve Mücadelesi (çev. H. 
Kaynak 1998. 
11 4. Biena/i 154. 
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5 Aykut Köksal 

6 Fatma Erkman Akerson 

13 Zeynep Yasa Yaman 

22 Uwe Fleckner 

39 Edhem Eldem 

68 Hasan U çarsu 

79 

89 Fatma Akyürek 

96 Eziler 

107 Tükel 

112 Nermin 

121 Emre 

135 

Bu 

Göstergelerin Oyan Bir Öykü 

Bellek/ Gelenek Üzerine Bir Deneme 

Moderne Giden Yolda Bir Klasisist 
Jean-Auguste-Dominique Ingres: Türk 

Osman Hamdi Bey ve Oryantalizm 

Cemal Rey'in Dönem Üretiminde 

Üretimine Bir 

Hadi Bara ve Heykel Bir Süreci 

Karikatür: Kimlik Sorunu 

Görüntülerin Matemi Üzerine Bir Görme/ Okuma Denemesi 

Gizdeki Gerçek/Gerçekteki Giz 

8. Bienali ve Video Adalet 

Bu 

Kareler partisyonu ve Behçet Necatigil'in Kareler 
on derginin ekinde yer 
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