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İZMİR- ULUSLARARASI GENÇ SANATÇILAR BULUŞMASI -2 

İzmir kedi kültür tarafından düzenlenen genç sanatçılar buluşması, izmir 

büyükşehir belediyesi desteği ile çetin emeç sanat galerisinde 2-15eylül 2015 

de gerçekleşti. Birçok sanatçının katıldığı sergide serhat özer tarafından 

yapılmış picasso’nun ‘guernica’ eserinin yorumlandığı geridünüşüm 

malzemelerle ifade edilen çalışma içinde bulunduğumuz dönemin etkilerini 

taşıyor. Çalışma karton,kumaş,tel ve geridönüşüm çeşitli malzemeler ile bir 

dizi süreçlerden sonra son şekliyle sergiye konuldu. Özellikle postmodern 

dönem bölgesel savaş, yıkımların bulunduğumuz coğrafyayı etkilemesi ve 

özelde ezidilerin uğradığı jenosidin yakın geçmiş toplumsal hafızamızda 

yeralması çalışmada konu edinilmiştir. Özellikle güncel bir konu olan 

mülteci sorunu mevcut trajedilerin en önemli sorunlarından biridir. 

Mültecilerin yeni bir gelecek kurma fırsatı için vatandaşlık hakları ve 

‘statü’ elde etmeleri öncelikli ve acil konulardan biridir. Tektek iyiniyetli 

çabalar yada kurumların yardımlarının kalıcı ve adil bir sürece evrilmesi 

açısından sürekli tarihi hafızayı dinç tutma çabasında olmak da gereklidir. 

Geridönüşüm malzemeden ‘guernica’ yorumu çalışması sergide satışa da 

sunuldu, belki olursa geliri bir yönüyle ekonomik bir desteğe de katkı 

sağlaması  sahibi Serhat Özer açısından ele alınabilinir ancak talep gelmesi 

sözkonusu olursa. Ancak izmirde’n Kürdistan coğrafyasına bir hafıza 

köprüsü oluşturma gayreti de şimdilik mütevazi bir girişim olarak 

sözkonusu olmaktadır. 

Sergi sanatçılar arası buluşmayı hedeflemek maksatıyla İzmir Kedi Kültür 

tarafından ilan edilen başvurular sonrası birçeşit seçme sürecinden sonra 

çalışma sahiplerine iletilen davetler sonrası gerçekleşti, bu seçme süreci 

belirlenmiş bir jürü sonrası sanatçıların eserlerinin galeri komisyonlu 

serbest satışı üzerinden ve eserlerin sergilenme insiyatifi tamamen serbest 

olarak sanatçılara bırakılarak gerçekleşti. 
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Picasso-GUERNİCA tablosundan esinlenerek kartondan yapılmış “lego” oyun tasarımı..(Bi besta 

Picasso – GUERNICA lê hatîye û bi qartonê hatîye çêkirin , “lego” sêwirê lîstika) 

lego oyun tasarımı , özellikle mimarlık eğitimi sürecinde kazanılan bir fikirdir. Mimarlık eğitiminde 

maket yapım sürecindeki üçboyutlu düşünme, farklı türden hacimleri oluşturup bunlar arasında ilişki 

kurma, mekansal ve estetik okumalar olmassa olmaz eğitimin parçası. 

Guernica tablosu bilindiği gibi insanlık açısından savaşın yıkımını anlatan önemli bir çalışma. Picasso 

1937-38 dönemi İspanya’sında yaptığı bu çalışma ile sanatsal dehasını zorlamıştır. Modernizm, resim 

geleneği, din ve toplumsal durumları döneminde ilk defa olan bir olay, uçakla bombalama üzerinden 

verdi. Bundan daha kötüsü de atom bombası oldu. Sanatın gücü nereye kadar ? , B.M binasında bu 

tablonun kopyası var, ama gün geştikçe savaş ve yıkım teknolojisi daha da gelişiyor. 

Lego tasarımı postmodern parçalanmaya en uygun bir ifadeye sahip gibi. Bu soyut parçalanmış lego 

taşları artık savaş gibi somut bit yıkımı ifade etmior. İnsanlığın bugun geldiği noktada, ahlaki, zihinsel, 

ve mekansal kopuş, manasızlaşma, üzerinden bir gönderme söz konusu çalışma. 

Ama ancak lego şeklinde üretilen farklı parçaların bir aradalığından anonimleşme, esnek üretim ve 

entegre edilebilirlik gibi evrenselleşebilen tasarım zenginliği de okumak mümkündür. Bu pratikleşme 

hayatı daha kolay ve insani kılarken, ilişkilerde de çok yönlülüğü getiriyor. Bu açıdan tasarlanan 

çalışma tüketim dünyasında yüzeyselleşmeye rağmen bir umudu, insana dokunan bir yüzü de ortaya 

koyuyor. Kim istemezki bozup yeniden yapmak… 

https://www.facebook.com/serhatecedeniz 

https://tasaryan.wordpress.com/2014/09/19/tasarimda-oyun-ve-tasarim-sureci-uzerine/ 

https://tasaryan.wordpress.com/2014/09/19/picasso-guernica-tablosundan-esinlenerek-kartondan-

yapilmis-legooyun-tasarimi/ 

https://www.facebook.com/serhatecedeniz
https://tasaryan.wordpress.com/2014/09/19/tasarimda-oyun-ve-tasarim-sureci-uzerine/
https://tasaryan.wordpress.com/2014/09/19/picasso-guernica-tablosundan-esinlenerek-kartondan-yapilmis-legooyun-tasarimi/
https://tasaryan.wordpress.com/2014/09/19/picasso-guernica-tablosundan-esinlenerek-kartondan-yapilmis-legooyun-tasarimi/




 

 

 

Yakın geçmiş zamanda ‘Şengal Trajedisi’ olayı…ve postmodern dönem bölgesel savaşların getirdiği 

yıkımlar... 

şengal'e saldıran işid barbarlarından günler süren kaçıştan bir kesit; saddam sömürgeciliği ve 

amerika'nın onyıllar süren savaştan sonra cehenneme dönen ırak'da adeta bir film stüdyosundaymış 

gibi hazırlanmış ortamda oluşan 'canavarın' şerrinden kaçanlar ile amerikan 'özgür dünyanın' koruyucu 

ikonu olan 'bir hollywood kahramanı' superman temsilinin cnn'de biraradaki görüntüsü... 

https://www.youtube.com/watch?v=wFz0BUb7RuI 

https://www.youtube.com/watch?v=OSw36QNS_cw 

https://www.youtube.com/watch?v=wFz0BUb7RuI
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOSw36QNS_cw&h=RAQEzkuXE&enc=AZPYZn486LkAg5seIy5t_MiaME6SbY09ZBxkdC-NmWhfRfpPg_F3BOcn0uu4lYw6KH9RRftBWH1G0uUpc8JBFR1kzkFFHNasMfR6kGAU5rC6hedNw0QbfZiGhtH_ap39jmtjb3YPXSGzdIpzMSD1I5OM&s=1


 

https://analizderlemeler.wordpress.com/2015/07/04/sosyal-medya-enformatik-manipulasyon-ve-

selfi/ 

... 

Kurmanci 

Dimenekî reva Şengaliyan ji ber Hovên Daiş’ê ku erîşê Şengal’ê dikin; Kolonyalîstî ya Saddam’ê û li 

pey şerê Amerîka’yê deh sala hatiya domandin, rewşa dawiya Iraq’a veguheriye dojehê; Tevrevîna gel 

ji cinawirê qey studyoyekî filmê de hatiya amade kirin û Dimenê di Cnn’ê de nunerê Amerikayî , ikona 

gerduna azad , lêhengekî Hollywood Superman bihev re… Em dikarin bêjin fotoyekî tinazwer e… 

http://wp.me/p59mXm-1d 

 

 

 

 

https://analizderlemeler.wordpress.com/2015/07/04/sosyal-medya-enformatik-manipulasyon-ve-selfi/
https://analizderlemeler.wordpress.com/2015/07/04/sosyal-medya-enformatik-manipulasyon-ve-selfi/
http://wp.me/p59mXm-1d
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