
ahmet yörük   ali şentürk   alpin arda bağcik   altuğ alaçli   ayna   arzu oto   asliemk   ayşegül karakaş   azadeh ramezani 
tabrizi  bahar kiliç   baran çağinli   batu bozoğlu   berkay buğdanoğlu   berna gülbey   buğra erol   can incekara   cins   deniz 
aktaş   deniz bakircioğlu   deniz güvensoy   didem erk   dilay koçoğullari   eda emirdağ   güler aşik   hasan özgür top   hülya 

demirtaş   hakan kirdar   ilhami tunç gençer   jacqueline roditi   julie upmeyer   kubilay mert ural   mehmet öğüt   meltem 
sarikaya   metin çelik   murat han er   murat salci   mustafa kemal yurttaş necmi üzgün   nejla dalkiliç   orhun erdenli   ozan  

atalan   özgü özbudak   sabri atalay yavuz   selçuk ceylan   sevinç çalhanoğlu   uygar demoğlu   volkan kiziltunç   ahmet 
selçuk bitikçioglu   ahu akkan   ali bilge akkaya   alper aydin   arzu eş   aslihan güçlü   ay kato   banu ertok   bariş adrin 

mirzaei   bedia ekiz   beril gür   buğra ceylan  cem ersavci   dilara sezgin   dinçer özüarap   gökçen dilek acay   egemen tuncer   
emine gözde sevim   engin ümer   epitome collective   erdal inci   evren erol   evren sungur   ferzan aktaş   filiz piyale yakar   
firat giraygil   güliz baydemir   gülşah bayraktar   güneş bulut yilmaz   hacer kiroğlu   hüseyin arici   joana kohen   kerem 

ağrali   leman sevda daricioğlu   manolya çelikler   meliha sözeri   mert çağil türkay   murat kahya   müge selçuk   nergiz yeşil   
neslişah mamati   öykü ersoy   özer toraman   özge enginöz   özge topçu   özgür demirci   rad dar   riealla d. baruh   şafak 
çatalbaş   sedat ayhan   sencer aygün   serkan yüksel   sultan burcu demir   yildiz kepçeli   alexis avlamis   ali mert ranran   

arda diben   arif çekderi   arzu kiraner   aydin büngül   ayşe bezenmiş   ayşe topçuoğullari   azime saritoprak   baysan yüksel   
begüm yamanlar   beste erener   bora ayonur   burcu yağcioğlu   burhan üçkardeş   buşra tunç   can dağarslani  candan 

işcan   deniz yilmazlar   doğu gündoğdu   ebrahim mohammadian   ece kalabak   elçin ekinci   elif kahveci   elvan ekren   elvan 
serin   eylül ceren ersöz   furkan temir   göksu gül   ibrahim resnelli   ilgen arzik   irem günaydin   ismail eyler   işik özçelik   
küdem katerina   mary moon   mehmet yilmaz   muharrem   neslihan koyuncu   nur gürel   oğuz karakütük   ömer tevfik erten   

özgür akpinar   özlem aleçakir   istanbul queer art collective   recep serbest   rehan miskci   rezzan hasoğlu   sercan gündoğar   
siavash kheirkhah   sibel diker   süha zaimoğlu   süleyman duman   sümer sayin   toprak bek   yunus emre erdoğan   zeynep 
pabuçcu   ahu akgün   ares   arif akdenizli   asli aydemir   omnichild   aycan güler   berk çakmakçi   berkay tezcan   berke 
doğanoğlu   berna tonyali   çağdaş biber   canavar   can küçük   deniz c. koşar   deniz defne acerol   deniz derbent   dicle 

çiftçi   dilara arisoy   dilara turan   elçin acun   elçin poyraz   elif biradli   elif özen   emir erkaya   ergin soyal esra ilbeyli   
galip olcayto   gözde becerikli   grant philip conboy   hamed jaberha   hemad javadzade   irmak canevi   kivanc martaloz öztüre   

kenan özcan   larissa araz   melih aydemir   murat balci   oğuz güdek   öner taylan öztürk   onur hastürk   ozan bilginer   
özcan saraç   özge yağci   özgün kiliç   şener yilmaz aslan   tuğba mülazimoğlu   ufuk bariş mutlu   uluç ali kiliç   yiğit tanel 

kaçar   zeynep beler   zeynep birced   zeynep nal sezer   zeynep özüm asilkazanci   ardil yalinkiliç   başak doğan kademoğlu   
beril ece güler   beril or   berka beste kopuz   berkay yahya   beyza çoruhlu   beyza şar   c. nazim arslan   çağla sel   can 

görkem halicioğlu  celaset   ceren özşahin   ceren saner   ece işmen   eda aslan   elif avşar   elif nurşad   eren onurlu   esin 
nazli çinar   fulden adatürk   furkan öztekin   gizem ünlü   gökçen ataman   gökhan gökseven   gül aktaş   gülhatun yildirim   
hallederiz inş. kooperatifi   iris ergül   kaan sofuoğlu   kerem halman   m. cevahir akbaş   mehveş leliç   mert acar   mert 
keskin   mert öztekin   milen nae   nur pinar özen   ömer dinler   öykü aras   özlem vargün   rasim aslan   romina meriç   

savaş karabacak   sefa karakuş   seher uysal   selin durmuşlar   yiğit koç   ziyafettin oğuz
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Kapakta ismi yazılı sanatçılar 2013-2017 yılları 
arasında Mamut Art Project’te yer almışlardır. 
MAP ekibi hepsine teşekkürlerini sunar.
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Mamut’un 
kurucularını 
yakından 
tanıyalım

Mamut’un kurucusu Seren Kohen, ortağı ve satış direktörü Ekin 
Kohen, sanat direktörü Tuba Kocakaya ile tanışın. 
İlk yılından beri birlikte çalışan ve Mamut Art Project düşlerini 
altıncı yılına getiren bu üç kadınla MAP’ı konuştuk

 Seren  1983’lü, New York’ta, TISCH School Of Arts’ta 
Fotoğrafçılık ve Görüntüleme eğitimi almış. Üniversite eği-
timinden sonra Türkiye’ye döndüğünde bir kaç sene pro-
düksiyon alanında çalışmış. 2012’de ise Mamut’un hazır-
lıklarına başlamış ertesi yıl da ilk Mamut’u gerçekleştirmiş. 
“Yıllar içinde her şeyden önce tanınırlığımız ve bu alandaki 
diğer kişilerle olan ilişkilerimiz gelişti. İlk sene kendimizi 
tanıtmak, kanıtlamak ve diğer senelerde de bunun devam-
lılığını sağlamamız gerekiyordu. Şimdi 6. senemize geldi-
ğimizi görmek çok güzel,” diyor Seren geçtiğimiz seneleri 
düşününce. Seren için en güzel birikim bunca sanatçıyla 
beraber çalışabilmek ve ilişki kurabilmek olmuş. Senelerdir 
birlikte çalıştıkları ekiplerle artık aile olmuşlar. “Bugüne 
kadar çalıştığımız bütün ekiplerle gerçek bir aile olduk. 
Mamut ekibi derken biz her zaman yolun başından itibaren 
birlikte çalıştığımız herkesi düşünüyoruz. İlgili kurumların 
gerekli sorumlulukları alma şekilleriyle bize yaşattıkları 
gönül rahatlığı bulunmaz bir değer. Bizim bu ekipler saye-
sinde, kendimizi tekrar tekrar anlatmamızı gerektirmeyen, 
herkesin Mamut’u çok iyi anladığı ve projeyi en iyi şekilde 
gerçekleştirmeye çalıştığı bir iş ortamımız var.” Serenin en 
gururlandığı hatırası ilk sene sanatçılardan ve ziyaretçiler-
den aldıkları tepkiler olmuş. “Açılış gecemizde bütün sene 
hayalini kurduğumuz bir şeyin gerçekleştiğini gördük, yaşa-
dık ve başkaları tarafından da doğru anlaşıldığımızı hisset-
tik.” Seren’in Mamut ile ilgili hayaliyse Mamut’un eğitimsel 
bir alan olarak gelişmesi. “Geçmiş sanatçılarla iletişimimizi 
daha da sıkı devam ettirebileceğimiz, yeni sanatçılara ise 
danışmanlık sağlayabileceğimiz bir ortak alan kurmak ve 
burada eğitimsel aktiviteler yapmak güzel bir hayal…”

MAP’a katılmak isteyenlere Seren’den tüyolar:
“Bir sanatçı ne kadar kendi özüne bağlı kalıyor, samimi 

davranıyorsa o kadar başarılı oluyor. Sanatçının öncelikle-
rini net bir şekilde belirlemesi ve bunu gerektiren çizgiler 
içerisinde ilerlemesi, farklı kaygılarla yanlış/inanmadığı 
yollara yönelmemesi kariyerlerindeki devamlılık için çok 
önemli. Bir başka tavsiyem de soru sormaya çekinmemeleri 
olur. Bu her alanda kişisel gelişim için bence çok önemli.”

Seren 
Kohen



Ekin 1982’li, Koç Üniversitesi’nde Uluslararası İlişki-
ler okumuş. Mamut’un ilk edisyon yılı olan 2013 yılında, 
kardeşi Seren’in kurucu olması etkeniyle, Mamut’a dahil 
olmuş. Önceleri yalnızca satış konusunda destek verirken 
Akkök Holding’in sponsorluğuyla beraber iş yükü artınca 
2015 yılında Galerist’te üstlendiği pozisyondan ayrılarak 
satış direktörü olarak tam zamanlı Mamut’a geçmiş. “Üçün-
cü sene projeye dahil olan Akkök Holding sponsorluğu bi-
zim için bir dönüm noktası oldu. Mamut, seneler içerisinde 
programa dahil olan performans ekibi, Krüw ve bu seneki 
çocuk atölyeleriyle kendi içinde artarak devam eden bir sa-
nat oluşumuna dönüştü.  Sahne arkasında o kadar çok isim 
var ki birini unutmaktan korkarım,” diyor Ekin projenin 
hayata geçmesini sağlayan insanları düşündükçe. Mamut’a 
ilk sene katılan sanatçılardan birini ertesi yıl gerçekleşen 
İstanbul Bienali’nde görmek Ekin’in en çok gururlandığı 
olaylar arasında.  “Aslında duyduğum her güzel yorum 
beni çok gururlandırıyor, özellikle de geçmiş senelerdeki 
sanatçılarımızın, kendi arkadaşlarını Mamut’a başvurmaya 
teşvik ettiklerini duyduğumda çok seviniyorum,”diyerek 
açıklıyor. Mamut ile ilgili hayalini kurduğu şey ise, “Hâlâ 
ilk seneki sanatçılarımızdan da dahil olmak üzere iletişim-
de kaldığımız ve elimizden geldiğince yardımcı olmaya 
çalıştığımız sanatçılarımız var. Bunun sürdürebilirliğini 
sağlamak en büyük hedeflerimizden biri. Bir de ileride ka-
lıcı bir alanımız olursa ne güzel olur. Mamut sanatçılarının 
ya da ilgili sanatçıların gelip vakit geçirebilecekleri, beraber 
proje üretebilecekleri, birbirlerinden ve bizden  destek ala-
bilecekleri bir ortam yaratabilsek mükemmel olur. Bunun 
yanı sıra Mamut sanatçılarını yurtdışındaki projelere dahil 
ederek uluslararası alanda da görünürlüklerini sağlamak da 
çok istediğim bir şey,” diyor.

MAP’a katılmak isteyenlere Ekin’den tüyolar:
“Satış odaklı düşünmeden özgürce üretmeliler. Bizim 

en büyük hedefimiz seçilen sanatçıların kendilerini en 
iyi şekilde yansıtmaları ve seyirciyle buluşmaları. Üretim 
devamlılığı için satışın öneminin farkındayız fakat iyi pro-
jenin satışla birebir doğru orantıda olmadığını da unutma-
maları gerektiğini düşünüyorum. Önemli olan zamanla iyi 
projelerde yer almak, lütfen hevesleri kırılmadan üretmeye 
devam etsinler.”

Ekin 
Kohen

Tuba 1984’lü, lisansını Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 
Sanat Tarihi, master derecesini Bahçeşehir Üniversitesi’nde 
Kültür Politikası ve Sanat Yönetimi bölümlerinde tamam-
ladıktan sonra sanat galerileri ve özel sanat kurumlarında 
çalışmaya başlamış. Bir yıl Moda’da kendi çocuk sanat atöl-
yesini yönettikten sonra Seren ile karşılaşmışlar. Tuba da 
ilk edisyondan beri Mamut ekibinin üyelerinden... “Yıllar 
içinde çok şey değişti ve gelişti buna biz bile inanamıyoruz. 
Öncelikle 2018 sanatçılarıyla birlikte yaklaşık 300 kişilik 
bir Mamut ailesi oluştu. Sanatçılarımızla hiçbir zaman ile-
tişimi koparmadık ve hâlen kendi aramızda buluşmalara 
devam ediyoruz. Yılın Mamut zamanı kocaman bir ekip 
oluyoruz aslında. Temizlik, güvenlik, operasyon, sergi ku-
rulumu, KüçükÇiftlik Park ekibi olsun, kimseyi birbirinden 
ayırmamız mümkün değil. Bu gerçek bir aile olduğumuzu 
gösteriyor. Sahne arkasındaysa Akkök Holding ekibi var. 
2015 yılında bize inanıp sponsor olmalarıyla birlikte çok 
önemli yollar kat ettik. Gizem ve Ceren’in çalışma disiplin-
leri ve samimiyetleri bizi hep daha fazla motive etti. Ayrıca 
operasyonda mucizeler yaratan muhteşem kadın Serda’yı 
unutmayayım!” diyor Mamut’u en başından beri hatırla-
masını rica ettiğimizde. Elbette yıllar içinde ekibi gururlan-
dıran ve duygulandıran çok fazla olay yaşanmış. Tuba’nın 
Mamut Art Project Sanat Direktörü olarak sanatçılarla bi-
rebir çalışmaları başvuru sürecinde portfolyo günleriyle bir-
likte başlıyor. Portfolyo günlerinde tanıştığı ve bağ kurduğu 
birçok sanatçı olduğunu söylüyor. “Genç sanatçılar kendi 
dünyalarını içten ve samimiyetle size açıyorlar, hayata karşı 
dertlerini en yalın üretimleriyle ifade ediyorlar. Bazen öyle 
görüşmeler oluyor ki gün sonunda bir kitap bitirmişim gibi 
hissediyorum ve o dolulukla eve geliyorum. Bu her iki taraf 
için çok besleyici bir süreç. Daha sonra seçilen sanatçılarla 
çalışmaya başlayıp, kurulum sürecini tamamlayıp açılış 
zamanı geldiğinde göz göze geldiğimiz bir an oluyor, işte o 
anlar tarif edilemez bir mutluluk ve gurur yaşatıyor.” Pro-
jenin geleceği için hayalini kurduğu Mamut’un yurtdışında 
lokal sanatçılarla çalıştığı yepyeni bir yapılanma.

MAP’a katılmak isteyenlere Tuba’dan tüyolar:
“Öncelikle portfolyo günlerini lütfen kaçırmayın ve baş-

vuru dosyanızı göndermeyi son dakikaya bırakmayın. Son 
gün özellikle çok büyük bir yığılma oluyor. Oysa başvurular 
iki aya yakın açık kalıyor. Bu zaman içinde  başvurularda 
yapılmış hatalar ya da eksik bilgiler için tekrar mail atıyo-
ruz ve telafi fırsatı oluyor. Fakat son dakika başvurularında 
bu süreç çok daha zorlaşıyor.”

Tuba
Kocakaya



Türkiye’de son yıllarda sanat projeleri-
nin ve etkinliklerinin çoğalmasıyla güncel 
sanatın toplumsal hayatımızdaki önemi 
fark edilir derecede arttı. Sanatçıların, 
eserlerini halka ulaştırabilecekleri  pro-
fesyonel ortamlar çoğalırken, bir yandan 
da şirketler bu alana yatırım yapmaya ve 
sanatı halkla buluşturmaya başladı. 

Sanata verilen destek, Türkiye’de geçen 
yıllara oranla artış göstermiş olsa da sana-
tın her kesime ulaşabildiğini söylemek ne 
yazık ki hâlâ oldukça zor. Türkiye’de sa-
nat, hem sanatçılar, hem de sanatseverler 
için maliyetli olarak kabul ediliyor ve do-
layısıyla da bir meslek kolu olmaktan çok 
hobi olarak algılanıyor. Sanatın özellikle 
gelişmekte olan ülke ekonomilerinde, 
refah düzeyi yüksek insanların zevki ola-
rak algılandığı ve sanata verilen desteğin 
de büyük şirketlerin sosyal sorumluluk 
projeleri kapsamında yer aldığı su götür-
mez bir gerçek. Sanatın önündeki daha 
çok algısal olan bu engellerin kaldırılma 
yollarından bir tanesi, genç ve bağımsız 

sanatçıların önünü açan, onlara işlerini 
sergileyebilecekleri platformları sunan 
projelerden geçiyor. Bir diğer çözüm ise 
bu projeleri hem finansal, hem de marka 
değeri ile destekleyen şirketlerin iş birliği-
nin artmasıdır. Tıpkı, sanatın ulaşılabilir 
olduğu fikri ile 2013’te yola çıkan Mamut 
Art Project’in, 2015 yılından beri Akkök 
Holding’in desteğiyle gerçekleşmesi 
gibi....

Akkök Holding Yönetim Kurulu 
ve İcra Kurulu Üyesi Alize Dinçkök 
Eyüboğlu, bu yıl dördüncü kez ana 
sponsorluğunu üstlendikleri Mamut Art 
Project’e olan desteklerini şirket olarak 
geleceğe yaptıkları bir yatırım olarak 
gördüklerini belirtiyor. Sanatın her 
ekonomik koşulda desteklenmesi, hatta 
önceliklendirilmesinin modern toplumun 
ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çi-
zen Eyüboğlu, “Bizim için sanata ve yeni 
sanatçılara yaptığımız yatırım Akkök 
Holding bünyesinde yaptığımız tüm işler-
den daha önemli… Mamut Art  

Project üzerinden sanata yaptığımız yatı-
rımın sonuçlarını kısa vadede görüyor ol-
mak da bizi ayrıca mutlu ediyor. Örneğin, 
bir sene önce Mamut’a katılan bir sanat-
çının galerilerle anlaştığını öğrenmek, 
bir başka sanatçımızın eserlerini ertesi 
yıl Bienallerde görmek ya da hayatındaki 
ilk sanat eserini Mamut’tan alan birinin 
mutluluğuna şahit olmak, yaptığımız yatı-
rımın doğru sonuçları olduğunun çok net 
bir göstergesi,” ifadelerini kullanıyor. 

Akkök Holding, sanata verdiği desteği 
şirket stratejilerinden olan “Geleceğe  
Yatırım” üzerinden değerlendiriyor ve 
bu anlamda şirketin kurumsal kültürüyle 
uyumlu olan, toplumda fark yaratabile-
cek başka projelere de yatırım yapmaya 
devam ediyor. Öte yandan Alize Dinçkök 
Eyüboğlu, özellikle Mamut Art Project’in 
Türkiye’de açmak istediği kapının, şirket 
kültürleriyle birebir örtüştüğünün altını 
çiziyor. 

Sanata 
ulaşmak 
mümkün
Akkök Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Alize 
Dinçkök Eyüboğlu’nun yorumlarıyla Akkök Holding’in 
Mamut Art Project’e verdiği desteğin hikâyesini dinledik

Akkök Holding ve Mamut Art Project 
iş birliği, birçok sebepten dolayı önem 
taşıyor. Her şeyden evvel, dördüncü yılını 
kutlayan iş birliği, holdinglerin sanat  
projelerini, sosyal sorumluluk projesi ya da 
tek seferlik bir destek yerine; şirket faaliye-
ti olarak destekleyebildiklerini gösteriyor. 
Bu gibi projeler aynı zamanda işlerinde 
yetenekli, disiplinli ve sanat tutkunu olan 
genç ve bağımsız sanatçılara bir platform 
vererek, onların geçimlerini başka bir yolla 
karşılamak zorunda kalmalarının da önü-
ne geçiyor. Eserlerinin alıcılarla buluşabi-
leceğini gören genç sanatçılar, sanatlarına 
daha çok konsantre olup, sanatçılığı bir 
meslek olarak seçebilme motivasyonunu 
buluyor. Diğer taraftan sanat zevki sadece 
birkaç galerinin sunduğu eserlerle kısıtlı 
kalan sanat severler, belki de adlarını ilk
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Genç sanatçılar 
için platform

Her geçen yıl bir 
öncekinden daha iyi

Akkök Holding ve Mamut iş birliğinin 
başarısı, her geçen yıl katlanarak artıyor. 
Mamut’a yapılan başvuruların çeşitliliği, 
sanatçıların kendilerini ve işlerini ifade 
ediş biçimleri her geçen yıl bir önceki-
nin üzerine eklenerek devam ediyor. 

Alize Dinçkök Eyüboğlu, bu başarıyı 
“Mamut’un her geçen yıl başarısını kat-
lamasının haklı gururunu elbette biz de 
yaşıyoruz. Her yıl farklı jürilerin seçtiği 
eserlerden oluşan edisyonların bir ön-
cekilere oranla daha fazla ilgi görmesi 
bizi mutlu ediyor. Mamut Art Project, 
sanatçılarıyla iletişimini sergi özelinde 
tutmayıp, genele yayıyor ve onlar için 
devamlılığı olan, samimi bir iletişim ağı 
yaratıyor. Tüm bunlar, bizim de şirket 
olarak projeye destek vererek ve geliş-
mesine imkan sağlamakla ne kadar doğ-
ru bir yatırım yaptığımızı gösteriyor,” 
olarak özetliyor. 

kez duydukları Türkiye’nin farklı yerlerin-
den gelen sanatçılarla tanışıyor ve yepyeni 
eserlere ulaşma imkânı buluyor. 

Alize Dinçkök Eyüboğlu, genç ve bağım-
sız sanatçılara destek vermenin önemini 
“Gençlerin yaratıcı zihinlerinin, kalıplara 
sığmayan özgür düşüncelerinin ve moder-
nleşen dünyaya adapte olabilme hızlarının 
sanatı ve dolayısıyla da toplum olarak 
bizi beslediğine inanıyoruz,” diyerek 
vurguluyor.



“ “Türkiyeli “Misafir İşçi”lerin Almanya’ya göçmeye 
başlamasının üstünden 50 yıldan fazla zaman geçti. Bu 
yolculuğa, Alman ekonomik mucizesinin alınterini de 
beraberlerinde getirdiler. Sonunda, bir çoğunun tahmin 
edemediği bir şey oldu; önce misafirliklerini uzattılar sonra 
da bir daha geri dönmediler. Bu topraklara köklerini salarak, 
Almanya’yı ‘‘yuva’’ diye nitelendirebilecekleri bir yer yapmaya 
çalıştılar. İlk misafirliklerinden 50 yıl sonra bile, hâlâ, her 
gün, yeni evlerinin getirdiği zorluklarla başa çıkmaya devam 
ediyorlar.

Bu “hâlen devam eden entegrasyon” süreci bir çoğuna arada 
kalmış olmak dışında bir seçim bırakmadı. Alman toplumunun 
bir parçası ve aynı zamanda ülkedeki en büyük azınlık olarak; 

karşılaştıkları yabancı düşmanlığının izlerini silecek bir 
“cennet vatan” ideali, günlük dertleri görmezden gelmeye 
yardımcı oldu ve onlara ihtiyaçları olduğunda sığınacakları bir 
liman sağladı.

Türkiyelilere özel sosyalleşme alanları, ya da “kurtarılmış 
bölgeler,” önce güvende ve rahat hissetmek, sonra da “evde” 
hissetmek için oluşturuldu. Bu mekânlarda, Türkiyeliler’den 
başka birinin görülmesi pek olağan değil. Zamanlarını, izole 
edilmiş topluluklarında, başka uluslara misafirperver olmayan 
kurtarılmış bölgelerinde geçirmeye başladılar.

Misafir işçilerin kendilerine has, çok katmanlı kimliği, hem 
“cennet vatan”ın gelenekselciliğini, hem de Almanya’ya uygun 
yaşam biçimlerini içinde barındırıyor.

Altay Tuz
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ÖnizlemeNeler var?

Myths by

Mamut Çocuk Atölyeleri

Yüzyıllardır farklı kültürlerde, coğrafyalarda 
anlatılmış, kulaktan kulağa fısıldanmış, uğruna 
nice hayatların kayıp gittiği efsaneler Krüw’den 
nasibini alıyor. Ekip üyelerinin yorumladığı 
mitolojik karakterler, bütün ihtişamıyla, gazabıyla 
ve fantastik güçleriyle serigrafi atölyesinde vücut 
bulup, edisyonlu baskılar hline geldi. 

Sanatçılar:
Bertan Berkol, Burak Beceren, Burak Şentürk, 

Bülent Gültek, Can Dağlı, Can Gürgül, Cins, 
Derin Çiler, Elif Cincinus, Elif Varol Ergen, Ham, 
Kaan Bağcı, Kaan Bilaloğlu, Moklich, Murat 
Kalkavan, Selin Çınar, Yavuz Öztürk, Zez Eah

Bu sene bir ilk olan Mamut Çocuk Atölyeleri, 
Atöyle5 iş birliği ile 28 Nisan Cumartesi ve 
29 Nisan Pazar günleri KüçükÇiftlik Park’ta 
gerçekleşecek.

Atölye5, çocuk ve büyüklere fikir ve üretim 
atölyesi cümlesiyle, özel projelere, markalara 
ve okullara atölyeler kurgulayan ve kendi 
mekânlarında yetişkin ve çocuklarla çalışan bir 
atölye. 

Atölye5 bu sene Mamut Çocuk Atölyeleri için 
Tavır adlı bir alan oluşturdu. Amaç çocukları 
ürüne değil, süreç ve deneyime odaklamak, 
katılımcıların tavırlarının mekân ve malzeme 
üzerindeki etkilerine tanıklık etmek. İki gün 
sürecek atölyelerde geleneksel ve kolay ulaşılır 
bir çizim aracı olan mum boyayla çocuklar kendi 
konfor alanlarından çıkarak, mekânda hareket 
edecekler. AT
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“
“

bell hooks’un Choosing the Margin as a Radical Openness 
(1989) makalesinde şöyle bir cümle geçiyor: “Bazen ev hiçbir 
yerdedir. Bazen insan yalnızca uç bir uzaklaşma ve yabancılaşma 
hisseder. Böyle zamanlarda ev tek bir yer olmaktan çıkar. Çoğul 
anlamda - konumlara dönüşür.” hooks yine aynı makalede 
aidiyet ve alan meselelerinin sessizlikle doğrudan ilintili 
olduğuna değiniyor. Onun bu düşünceleriyle 2015’te -henüz ben 
evi, ev de beni terk etmemişken- karşılaşıyorum.

Kısa bir süre sonra üniversiteden mezun oluyorum ve ani 
bir kararla New York’a yerleşiyorum. İstanbul’un derli toplusu 
olarak tanımladığım bu şehirde “zorunlu yalnızlık” denilen şeyi 
ilk kez deneyimliyorum. Geçim sıkıntısı devreye girdiğindeyse, 
yabancı bir ülkede, çocuk adımları. Temas piksellere 
dönüşüyor; aradan birkaç ay geçiyor. Göç, kendi özgür irademle 
gerçekleştirdiğim bir eylem, hatta bir lüksken, yavaş yavaş 
edilgen bir çaresizliğe dönüşüyor içimde. Bu dönemde yaptığım 
uzun Skype görüşmeleri hattın diğer ucundakiler tarafından 
aynı cümleyle bitiriliyor: “Ne olursa olsun, sakın dönme 
Türkiye’ye.”

Zaman geçiyor. Uzaklık hissi, adını koyamadığım daha pek 
çok duyguyla birleşip boğazımda düğümleniyor. bell hooks’un 
da sözünü ettiği, sessizlik başlıyor. Haziran ayının ilk haftasında 
annemle bir telefon konuşması yapıyoruz:

“İçinde birikenleri suya anlat,” diyor annem.
“Ne saçmalıyorsun?” diyorum.
“Suyu aç, suya anlat. Akar gider böylece” diyor, belli ki ciddi.

Telefonu kapattıktan sonra bu sözün tarihte kültürel 
bir kaynağı olup olmadığını araştırıyorum. Bir şeyleri suya 
anlatmak, bu coğrafyaya ait bir batıl inanç olarak çıkıyor 
karşıma. Anlatılanların suyun akışkanlığıyla birlikte süzülüp 
gittiğine duyulan, suyun negatif elektriği iletip nötrleme 
özelliğini, “nefesin” -yani sözel ifadenin- sağaltıcı gücünü baz 
alan bir inanç. Kökeni tam olarak bilinmiyor fakat varlığı M.Ö. 
2. yüzyıldan günümüze kadar uzanıyor.

Günün sonunda, bu inanca dair birkaç soru yokluyor beni: 
Kelimelerle anlatamadığımız hisleri, suya nasıl anlatacağız? 
Göçle gelen nefessizliği nasıl sağaltacağız?

Benim için bu sorunun cevabı öyküler yazmaktan geçiyordu. 
Göçe dair içimde birikeduranları, hikâyeler uydurarak 
akıttığımı hissediyordum. Suya Anlat o günden bu güne 
defterlerime karaladığım bu öykülerin içinde saklanan hislerden 
kurtulmak isteyişimle, 2017 yazında başlayan bir proje. 
Türkiye’ye ziyaretim sırasında, evin de beni terk etmiş olduğunu 
fark etmemle devam ediyor. Bu projede koparıp attığım, suyun 
etkisiyle dibe çöken her kağıt parçası, suya anlatamadıklarımdır.

Aslı Özyenginer

MAP’18 önizlemeMAP’18 önizleme

!
!

!
!

!
!

!
!
!
!
!

SUYA ANLAT, YERLEŞTİRME, VİDEO GÖRÜNTÜSÜ, 2017

“ “Cem Örgen

A4

“A4” ve “A3”, kağıt yığını üzerinde duran pipetten yapılmış, 
iki ayrı ölçekte kağıtçı arabası maketleridir. Pipetler, kağıtçı 
arabasının üretiminde demirlerin kaynaklanmasına benzer 
biçimde, eritilerek birleştirilmişlerdir. Renkli birçok pipetin 
bir araya gelmesi, maketlerin oyuncul hâllerini hatırlatır. Bir 
ara tüke- tim nesnesi olan pipet, ucuzluğuyla ve kullanım 
erişebilirliğiyle bir köprü gibi işler. Bu durum hem kağıtçı 
arabasının hem de kağıtçının aracılığına işaret eder. 
Maketlerin tekerleklerini oluşturan madeni paralar ve metal 
daireler, döngüyü ve değeri içinde barındırır. 
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“ “Çağıl Harmandar
Bu proje elle çizilmiş animasyonlar, kağıt ve gevşek 

tuval üzerine bir dizi çerçeveli çizimler içermektedir. 
Mamut Art Project 2018 için, bir eskiz defteri 
sayfasındaki karalamaları görsel olarak taklit ederek 
animasyonları taradım ve duvarların yanında çizimler 
çizdim. İnsan vücudu, hareketleri ve çarpıklıklarının 
şiirsel olanaklarıyla ilgileniyorum. Animasyonlarım 
ve çizimlerim günlük yaşam metaforlarını bulmak 
için mikro hisleri ve hassas anları bir araya getiriyor. 
Sanatımdaki temalar şöyle özetlenebilir: Samimiyet, şiir, 
kadın cinselliği.

ÇAĞIL HARMANDAR 2018 MAMUT  
APPLICATION
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Drawings 

Dual (İkili) -2017
Medium: Marker on canvas
Size: 41,5 cm x 49 cm

 

D
U

AL
(İ

K
İL

İ)
, T

U
VA

L 
Ü

Z
ER

İN
E 

M
AR

K
ER

, 2
01

7,
 4

1,
5X

49
 C

M

A4, 2017

29 x 29 x 11 cm

Plastik pipet, 
metal para.

Kağıt kaide, A4 
(29.7 X 21 cm, 80 
gr) yükseklik 
değişken.

A3, 2017

46.5 x 46.5 x 17 cm

Plastik pipet, 
metal daire. 

Kağıt kaide, A3 (42 
X 29.7 cm, 80 gr) 
yükseklik değişken.



““Çoğu insan, çocukluk dönemlerindeki yeni anılar 
yaratma heyecanını tekrardan yaşamayı arzular. 
Genellikle bunun sebebi, yetişkin bir insanın belleğinde 
yeni anılar için boş alan bulamıyor olmasıdır. Yetişkinliğe 
kadar geçen süre zarfı içerisinde yitirdiğimiz saflık ve 
tükettiğimiz duygular, bellek üzerinde yıkıcı bir tahribat 
meydana getirir. Çocukluk döneminde oluşturulan bu 
anılar, taze bir boşluğun içerisinde birbiriyle herhangi bir 
bağı olmayan imgelerin kurduğu diyaloglarla bütünsel 
bir anlatım sağlar. Yetişkin birey ise, biriktirdiği anılarla 
zihninin berraklığını kaybettiği için endişe duymaya 
başlar. Bu nedenle, çocukluktaki gibi beyaz bellek üzerine 
daha minimal imgeleri yerleştirerek, zihnin boşluğunu 
koruma amacı taşımaya ihtiyaç duyar. Çalışmalarımda, 
bez ve kağıt gibi kolay erişilebilir malzemeleri yüzey 
olarak kullanıp; mürekkep, akrilik, pastel veya yağlı 
boyalarla minimal imgeler oluşturarak, daha çocuksu bir 
kayıtsızlıkla üretimlerimi oluşturdum. Bu süreçte, anı 
yorumlaya ve onu saklamaya çalıştım.

Rabia Uluşanver
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50x70
tuval üzerine akrilik
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“ “
Abdulhenan Doğan

Üretimim 1990’larda yaşanan zorunlu göç 
ile Mardin’den önce Diyarbakır’a oradan da 
Adana’ya gelen ailemin, aktardıkları post-
hafızayla yüzleşmem gerektiğini düşünmem ile 
başladı. Ancak bana üniversiteye başlayana kadar 
anlatılan güzel hikâyeler bu projeye hiçbir etkisi 
olmadı. İşlerim, üniversite yıllarımda bu konuyu 
sorgulamam ve ardından gerçekle yüzleşmemi konu 
alıyor. Ben ailemin izlediği göç yolunun tam tersine 
bir yol izleyerek kendimi köyde buldum. Benim için 
bu bir yol hikâyesine dönüştü. Bu hikâyede, aidiyet, 
gerçek, benlik, göç ve kaygı temaları üzerinde 
durdum, özellikle de “aidiyet.” Bu hikâye fiziki bir 
yüzleşme olduğu kadar aslında kendimle de bir 
yüzleşme deneyimledim. Fotoğraf projesi olarak 
başlamayı düşündüğüm bu projede, “Peki aynı 
zamanda video da çekersem neler olur du?” sorusu 
üzerine video çekmeye başladım.

YÜZLEŞME, VİDEO GÖRÜNTÜSÜ, 2017

““İki yıl önce ABD’den Türkiye’ye kesin dönüş yaptığım 
dönemde annemin memleketi Giresun’da başlattığım bir seri 
anavatanım. Aile ve memleket mevzusu üzerine düşünürken 
insanın aidiyet duygusunu kaybedip yeniden bulmaya 
çabalamasının izlerini taşıyan bir hikâye. Hareketsizliğin 
hakim olduğu basık bir atmosferde zaman/mekân/canlılık 
üzerine çeşitlemeler. Sıkışmışlık ve durağanlık hislerinde 
gezinirken ışık, akış, çıkış arayışını yine ışıkla (veya 
karanlıkla) anlatma çabası.

Muhtemelen sinema kökenli olduğum için serilerimde 
fotoğrafların bir araya getiriliş biçimleriyle çok katmanlı 
ve lineer olmayan bir anlatım dünyası örmeye çalışıyorum. 
Bunun için de portre, iç mekân ve dış mekân fotoğraflarının 
beraber çalıştığı ve birbirleriyle etkileştiği serimde 
renk, fotoğrafların birbiri ardına dizilimi, bu dizilimin 
getirdiği serbest çağrışım ve atmosfer gibi elementlerden 
yararlanıyorum. Böylelikle anavatanım aslında benim için çok 
kişisel bir hikâyeyken, yaşam, ölüm, zaman, mekân, hareket, 
hareketsizlik ve etkileşim gibi konuları içinde barındıran 
daha geniş ölçekli bir kurguya dönüşüyor.

Öykü Canlı
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“Gökhun Baltacı

Sondaj iki yıl önce 
başladığım ve hâlâ devam 
ettiğim bir pastel boya 
serisi. Bu sondaj çocukluk 
dönemlerine ve oradan diğer 
gündelik nesnelere sıçramış 
bir delme biçimidir.

MAP’18 önizleme

İSİMSİZ (SONDAJ SERİSİNDEN), KAĞIT 
ÜZERİNE YAĞLI PASTEL, 2017, 70X100 CM
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“
MAP jürilerine 
sorduk

Mamut Art Project Türkiye sanat dünyasına yaptığı genç, dinamik ve yepyeni katkı 
ile zihinlerimizi tazeliyor. Özellikle sistem dışında kalmış sanat üretimi ile ilgili hepimizi 
bilgilendiriyor. Kodlarımızı yeniden düzenlememize fırsat veriyor. Piyasa etkisinden çok söz 
ettiğim tazelenme hissine yaptığı katkıdan dolayı çok önemli buluyorum. Emeği geçen ve destek 
veren herkesi kutluyorum.

Mamut Art Project sanat dünyasında nasıl pozisyon alıyor? 
Bu tekil sanat etkinliğinin piyasaya etkisini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Mamut Art Project’in düzenlendiği dönemde sanat ortamına bir dinamizm kattığına şüphe 

yok. Doğrusu sanat dünyasına katkısı bakımından Contemporary Fuarı’ndan daha önemli bir 
organizasyon olduğunu düşünüyorum. Kurumsallaşmış, profesyonel olarak işleyen galeri sayısının 
bir elin parmaklarını geçmediği bir ortamda, normalde galerilerin üstüne düşen, yeni sanatçıları 
keşfetmek, görünür kılmak gibi işlevleri yükleniyor. Mamut Art Project’in geçmişinde yaşanan bir 
iki aksaklık dolayısıyla binden fazla başvurunun olduğu bir etkinlikte dosyaların doğruluğunun 
denetlenmesinin ne kadar gerekli olduğunu bir defa daha anladık. Mamut Art Project’in işleri 
sergilenen sanatçılara sanat piyasasında sahip oldukları haklara dair hukuki bir bilgilendirme 
yapması organizasyonu sanat dünyasında çok daha samimi bir yere taşıyor.

Türkiye sanat ortamı her ne kadar on sene öncesine göre kat kat hareketli olsa da hâlâ yerleşik 
bir yapıya oturamadı ve kurum sayısı yetersiz. Bu yetersizlik sık sık sistemin işlemesine mani 
olablecek düzeyde hem de. Okulların yetersizliği, kamu kurululşlarının yetersizliği, kar amacı 
gütmeyen özel kurumların yetersizliği ve galerilerin yetersizliği sanat dünyasına dahil olmaya 
çalışan gençleri bir decathlon sporcusu gibi hazırlanmak zorunda bırakıyor. Her köşede bir engel 
bir bilinmez var. Ramboya dönüşmeden bu engelleri aşıp kendini kabul ettirmek epey külfetli bir 
iş ve sanat sistemi de bu zorluğun ceremesini çekiyor.genç sanatçılar sisteme entegre olamıyor. 
Mamut bu hâl ve vaziyet içerisinde mütevazi ama kayda değer bir rol tutuyor. Sistemin içindeki 
teknik işlevinin yanısıra izleyicye ve takipçiye dönemin sanatına dair bir kanaat edinme fırsatı da 
tanıyor.

Evrim Altuğ’un yanıtını bu alıntı tavsiyesiyle iletiyoruz:
“Mesele kuruma karşı olma meselesi değil: Kurum biziz. Mesele bizim nasıl bir kurum 

olduğumuz, ne tür değerleri kurumsallaştırdığımız, hangi pratik biçimlerini ödüllendirdiğimiz ve 
hangi türde ödülleri arzuladığımız.” 

- Nato Thompson, İktidarı Görmek - 21. Yüzyılda Sanat ve Aktivizm, Koç Üniversitesi Yayınları. Çeviren: 
Erden Kosova (s. 113)

Mamut Art Project, ülkemizde çok dar bir alanda yaşamakta olan çağdaş sanatın gelişmesi ve 
daha önemlisi yaygınlaşması anlamında öncülük yapmış bir oluşum. Az sayıda da olsa aynı amaçla 
yola çıkan diğer girişimlerden en önemli farkı başvuru sürecinde yaş, eğitim ya da alan sınırlaması 
yapmaması. Bu yaklaşımın çok inandığım “hayat boyu öğrenim’’  ilkesini desteklediğini 
düşünüyorum. Etkinliğin piyasa etkisine ilişkin soruyu sanatçılar, sanatseverler ve sanat 
profesyonelleri bağlamında değerlendirmek isterim. Sanatçıların eser üretimini cesaretlendirip, 
yeteneklerini ve çabalarını görünür kılması, özgürce kullanabilecekleri yeterli sergileme alanı 
sağlaması ve sanatçının kendisini ifade edebileceği bir buluşma ortamı hazırlamasını değerli 
ve önemli buluyorum. Önceki yıllarda Mamut Art Project’te buluşmaları sonrası galerilere 
giren  ve kişisel sergi açan sanatçıların sayısı az değil. Bu platform üretimlerini sanat alıcıları 
ile buluşturmakta zorlu süreçler yaşayan sanatçıların sanat dünyasının çeşitli alanlarındaki 
değerli isimleri ile tanışmaları açısından önemli. Sanatseverler açısından baktığımızda galerisi 
olmadığı için izleme fırsatı bulunamayan sanatçılarla tanışmak anlamında çok heyecan verici. 
Ayrıca henüz sanat ile ilgilenmeye yeni  başlayanlar açısından da hemen hemen her alandan 
eserin görülebildiği, sanatçılarla sohbet imkanının bulunduğu ve  çağdaş sanatın daha ulaşılabilir 
olduğunu fark edildiği dinamik bir ortam sunuyor. Sanat Profesyonelleri açısından ise;  bağımsız 
ve yetkin  bir jüri tarafından seçilmiş sanatçıların  daha önce sergilenmemiş işleri ile buluştukları, 
sanatçıları yakından tanıma fırsatı buldukları verimli bir keşif alanı olduğunu düşünüyorum. 
Geçmiş dönemlerde bu projede yer alan pek çok sanatçının kariyerlerini çeşitli sergilerde 
yer alarak ve galerilerde sergiledikleri çalışmalarla başarılı bir şekilde devam ettirdiklerini 
görmekteyiz. Bu platform sanat dünyası için de değerli sanatçıların kazanımı anlamına geliyor.  
Sürdürülebilirliğin zor olduğu ülke koşullarımızda, başlangıçta sunduğu kaliteden hiç taviz 
vermeden tekrarlanan bu girişim için;  Mamut Art Project kurucularına, ekiplerine ve desteğini  
kesintisiz sürdüren Akkök grubuna çağdaş sanata yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür borçluyuz.

Haldun Dostoğlu Galeri Nev İstanbul Kurucu Direktörü

Osman Erden Akademisyen, sanat yazarı

Murat Alat Sanat yazarı

Evrim Altuğ Sanat yazarı

Ayşe Umur Sanat koleksiyoneri

“ “Mamut Art Project, benim gözümde kariyerinin başındaki sanatçılarla sanat dünyası ve 
piyasasını buluşturmayı amaçlayan bir oluşum. Sanatçılar açısından baktığımızda, belirli bir 
elemeden geçerek eserlerini ilk defa bu kadar geniş bir kitleyle paylaşma imkanını buluyorlar. Bu 
çok değerli bir fırsat. Genç sanatseverler, kendi bütçelerine uygun, fakat konuda farklı açılardan 
bilirkişi sayılabilecek, her sene değişen bir jüri tarafından seçilen sanatçılarla tanışıyorlar. Sanat 
dünyasının daha uzun zamandır içinde olan koleksiyonerler ise, yeni sanatçıları keşfedebiliyorlar. 
Doğrudan sanatçıyla koleksiyoneri bir araya getirmesinin dışında, Mamut, Türkiye’deki 
galericiler ve küratörlerin de çok ciddi bir kısmı tarafından ziyaret ediliyor. Dolayısıyla MAP 
birebir satışın ötesinde, sanatçıların sanat dünyasının oyuncularıyla işbirliklerine olanak 
verebilecek bir platform hazırlıyor. Bu ortaklıkların pek çok örnegini gördük yıllar boyunca. 
MAP’ın aldığı poziyonu değerlendirirken, ne olduğu kadar ne olmadığı da önemli bence. Bu 
oluşum, bir müze sergisi değil; seçki herhangi bir küratoryel yaklaşım üzerinden oluşmuyor. 
Parçaların toplamından daha fazlası olduğunu iddia etmiyor. Aynı zamanda uzun vadeli 
galericilik, sanat menajerliği gibi bir iş tanımları da yok. MAP’ı en yakın kıyaslayabileceğim olgu, 
sanatçılara doğrudan sergileme alanı verilen bir sanat fuarı. Bu şapkayla, MAP sanat piyasasının 
dengelerini bozmadan beş yıldır güzel katkılarda bulunuyor.

Eda Kehale Argün Christie’s Türkiye Temsilcisi



Simge Burhanoğlu performans sanatçı-
larını tek çatı altında toplayan Performis-
tanbul’un, Seyhan Musaoğlu ise kolektif 
diyaloğun ve deneyimin öncelikli olduğu 
bağımsız sanat mekânı Space Debris’in 
kurucusu. İlk sene sadece Performistan-
bul ve Space Debris olarak Simge ve Sey-
han’ın başlattıkları performans programı 
son iki senedir Mamut Art Project’e bir 
başvuru kategorisi olarak dahil oldu. Per-
formans sanatının hak ettiği değerde ve 
ortamda sunulması gerektiği yolundaki 
inançlarıyla uzun soluklu bir yolculuğa 
çıkan ikili iki yıl önce Performansı Fark 
Ettiniz mi? diye soran kinayeli bir baş-

lıkla performansın da yan disiplin olarak 
değil, ana disiplinler arasında olduğunu 
anlatmak üzere sürece başlamışlardı. Bu 
sene yapmak istedikleriyse Maddesiz? 
başlığı altında performansın hisle dene-
yimi ön plana çıkararak elle tutulamayan 
fikirsel varlığını vurgulamak ve bu şe-
kilde performans sanatının diğer sanat 
disiplinlerinin arasında aynı haklar ve 
mülkiyetler içinde geliştirilip ilerlemesi-
ne yol açmak.

Performans sanatını insanlara nasıl 
anlatmak istediniz?

İlk önce bir eleştiriyle başladık çünkü 

performans genelde fuarlarda bir pazar-
lama aracı olarak kullanılıyor. Bir ana 
disiplin değil de yan disiplin olarak diğer 
işleri satmak ve insanları çekmek uğruna 
olduğu değerin aşağısında gösterilme 
durumunda kalıyor maalesef. Manevi 
hâli, durumun anlık olması, satılabilir 
olduğuna inanılmamasından dolayı böyle 
bir tarafa kayıyor. Biz de tam bu yüzden 
demiştik ki: Performansı Fark Ettiniz 
mi? Yani aslında performansın ne kadar 
yaşamsal bir konu olduğunu anlatmak is-
tedik. 6 performansla bu alanı da hayatın 
içinden bir deneyim olarak sunduk ve bir 
gösteri, bir şov gibi olmadığını gösterdik. 

Maddesiz ve anda
Geçtiğimiz üç yıldır Mamut Art Project’in performans programını 
düzenleyen Simge Burhanoğlu ve Seyhan Musaoğlu ile sohbet ettik

Ebru Sargın, Buradayım performansı ile 
kırmızı halının bir parçası olarak bir ke-
narda durdu. Ata Doğruel arkasında “Bu 
işi 9 saatliğine satın almak ister misin?” 
yazan bir duvarın önünde çerçevenin sı-
nırlarından çıkmadan iki gün boyunca 18 
saat durdu... Kısaca seyircilere tamamen 
hissi durumlar yaşatarak performansı 
anlattık. İlk yılın başarısı ertesi yıla 
yansıdı ve MAP performans programını 
sahiplendi. Bu bizim için çok önemliydi. 
Performans için ayrı bir alan açıldı. Pro-
düksiyon ve operasyon MAP tarafından 
karşılandı ve biz de Nasılsın? başlığı al-
tında 14 tane performans sunduk. 4 güne 
14 performans sığdırmak çılgın bir şeydi 
ama hem çok fazla başvuru aldık hem 
de Mamut’un bu olaya sahip çıkması çok 
motive ediciydi. Temayı Nasılsın? olarak 
belirlemiştik çünkü öyle kötü dönem-
lerden geçiyorduk ki herkesin ilk sorusu 
“Nasılsın?” oluyordu. O sırada yapabile-
ceğimiz başka bir şey yoktu. Gerçekten 
insanlara nasıl olduklarını sormamız 
gerekiyordu. Bunu ekarte edip daha üst-
ten bakacak bir tema ele alamazdık. Or-
tamda uygun değildi. O yıl, İranlı sanatçı 
Alireza Mozafari’nin performansçının 
vücudunun unlanıp üstüne savaş fotoğ-
raflarının çengelli iğneyle tutturulduğu 
bir performansı vardı. Fotoğrafları izleyi-
cilere dağıtmışlardı ve onlar fotoğrafları 
geri verdikçe o tek tek çengelli iğneye ta-
kıp performansçının üzerine geçiriyordu. 
İzleyicilerin bu eylemi algılaması biraz 
uzun sürdü ve neye sebep olduklarını fark 
edince irkildiler. Sonrasında çok yoğun 
bir duygu seli oldu. Herkes ağlıyordu. İn-
sanlar anlamayıp fotoğrafları geri verdik-
leri için de pişman oldular çünkü iğneleri 
takan çocuğun eli titriyordu ve o da 
ağlamaya başladı. Sonra insanlar her şeyi 
parçaladılar, attılar. O istediğimiz hissi 
verebildik. Derdimiz o alanda, o kaosun 
içinde bu konsantre ortamı yaratabilmek-
ti. Bu duyguları geçirebileceğimiz kendi-
ne ait bir alan. Zaten başladığımız zaman 
bunu konuşuyorduk. 

Bu yıl performans programını diğer 
yıllardan farklı kılan nedir?

Bu sene çok önemli bir girişim ile Tür-
kiye’de ilk defa, sanat alanında, perfor-
mansın tekrar gerçekleştirilme hakkını 
satışa sunuyoruz. Performans da diğer 
sanat disiplinleri gibi bir değer. Onun 
da doğasına uygun şekilde satılması 
gerekiyor ki sanatçıların emeği karşılık 
bulsun ve bu disiplin sürdürülebilir olsun.  
Biz ikimiz de başından beri performans 
sanatı disiplinini olması gerektiği  yere 

getirmek ve sanatçıların bundan kazanç 
sağlayabilmesi için uğraşıyoruz. O yüz-
den adım adım gittik. Örneğin ilk sene 
bu konuyu gündeme getirseydik, hiçbir 
işe yaramazdı ve çöp olurdu. Hatta bu 
sene bile yine tedirgin bir şekilde yapıyo-
ruz ama artık zamanı. Bu işe  heyecan ve 
özveriyle başladık ve gelmek istediğimiz 
nokta buydu. Kademe kademe ekleye-
rek ilerledik, çünkü performans sanatı 
bilinmediği gibi anlaşılmıyor da. Biz de 
seyirciye zaman vererek bedenin en  yalın 
hâliyle yani performansın çıkış noktasın-
dan  başlayarak bu sene performans sa-
natının diğer disiplinlerle aynı şartlarda 
sunulmasına kadar getirdik.  

Sizin Mamut’ta sunduğunuz şey adım 
adım dolayısıyla henüz tamamlanmadı.

Biz performans kavramını geliştirmek 
üzere yola çıktık. Türkiye’de ilk defa bir 
performans fikri tekrar gerçekleştirilmek 
üzere satışa sunulacak. Bu büyük bir giri-
şim. Bu noktaya getirmek için 3 senedir 
çalışıyor olduğumuzun altını çizelim. Bu 
sene performans sanatçıları da ‘Mamut 
sanatçıları’ olarak anılacak. Bu bir devrim 
sayıabilir.

Bir nevi jüri gibisiniz.
Performansı anlamak için sanatçıyla 

oturmak gerekiyor, tanışmak gerekiyor, 
sıfırdan iş üretmek gerekiyor. Diğer sa-
natçılar gibi bitmiş bir işi fotoğraflayıp 
veremiyor. Bu bir risk. Aslında döngünün 
bozulduğu yer. Performans, izleyiciye bir 
ürün sunmadığı için bu sene adı Madde-
siz?. Maddesiz bir şeyi satışa sunuyoruz. 
Bu yıl biz, ikimiz, özel olarak bu işle ilgi-
leniyoruz ve sıfırdan projeler alıyoruz. 

Herhangi bir çağdaş sanat yapıtı seçen 
jüri nasıl yapıtın fotoğrafılarına bakmak 
ya da kendisini görmek istiyorsa, biz de 
performans sanatçısının kendisini gör-
mek zorundayız çünkü onunla çalışaca-
ğız. Enerji her şey. Onu nereye götürebili-
riz veya götürebilir miyiz? Aynı frekansta 
mıyız? Bunları çok detaylı işliyoruz çün-
kü çok riskli işler olabilir. Mesela çengelli 
iğneyi üstüne batırmak... O kişi gitse o iğ-
neyi birine batırsa? Ya da üzerinden çekse 
ve etraf kan olsa? 

Maddesi olmayan bir değeri satmaya 
çalışmak ne demek? 

Bu tam olarak tekrar gerçekleştirme 
hakkını satmak demek. Yani performans 
sanatının doğasına uygun bir şekilde per-
formansın fikrinin tüm gerçekleştirme 
şartlarının yazdığı bir anlaşma ile işi kişi 
kağıt üstünde sunmak ve tekrar hayata 
geçirildiğinde de yazan şartlara göre ger-
çekleştirmek demek.

Şartları sanatçılar mı belirliyorlar?
Beraber belirliyoruz. “Nasıl? Aldım, 

sonra ne yapacağım?” soruları çok geli-
yor. Halbuki bu performansı herhangi bir 
koleksiyon sergisinde sergileyebilirsiniz. 
Koleksiyoner deposundan illa bir malze-
me, materyal  olarak duran bir iş çıkar-
mak zorunda değil. Kağıt üzerinde bir 
fikir olarak duran bir şeyi de çıkarıp tek-
rar küratörlerle iş birliğine geçerek ya da 
sanatçıyla iletişime geçerek performansı 
tekrar sergileyebilirsiniz. Ya da bir müze, 
bir performansı satın aldığında yeni bir 
sergi zamanı bunu tekrar sergileyebilir. 
Bu mucizevi bir şey değil, çok önceden 
beri sahip çıkılması gereken bir sistem. 
Yani performansın doğasına uygun satış 
şekli bu. Performansın fotoğrafı ya da 
videosu, performans sonrası ortaya çıkan 
bir üründür, dokümantasyondur. Perfor-
mansın kendisinin satışı değildir. Bu işin 
duayenleriyle de konuştuk. Marina Abra-
mović’in enstitüsü de genelde işlerini iş 
özelinde sattığını söyledi. Biz de yine aynı 
sistemde her sanatçı için ayrı bir sözleşme 
yaparak ilerleyeceğiz. 

Performans sanatının bugüne kadar 
iyi bir dokümantasyon ve arşiv çalışma-
sı yapılmadığı için sizce öznellik açısın-
dan bir risk taşıyor mu?

 Evet böyle riskleri olabilir fakat bunla-
rın tartışmaya açılması bile çok güzel. Bu 
yüzden korumak için telif hakkı mesele-
lerinin çözülmesi ve dökümantasyonunun 
iyi yapılması gerekiyor. Dökümantasyon 
işin son ürünü ama işin kendisi değil. Bu 
konuda en çok karıştırılan şey bu. Perfor-
mansın kendisini satacaksan ancak o ‘an’ı 
satabilirsin çünkü performans bir an, ya-
şamsal bir şey. Kutulayıp kaldırabileceğin 
bir şey değil. Bir fikir ve tekrar gerçekleş-
tirildiğinde de muhakkak değişiklikler 
olacaktır. 

Bu yıl Mamut’a gelmeden önce bilin ki 
izleyeceğiniz performansların hepsi satışa 
açık olacak. Bunun en önemli getirisi 
ise performans sanatçılarının haklarını 
korunması ve performans sanatını sür-
dürülebilir hâle getirmesi. Piyasada var 
olabilmesi, performans sanatçılarının 
da sanatlarıyla kazanç elde etmeleri çok 
önemli.
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MAP için nasıl 
portfolyo hazırlamalı?

Mamut Art Project 
portfolyonuzu 4 
etapta, kolayca, 
hazırlayabilirsiniz

Portfolyonuzu Mamut Art 
Project’in websitesi üzerinde 
yazan başvuru şartları ve burada 
belirtilen yönlendirmeler 
doğrultusunda dikkatlice 
hazırladığınızdan emin olun. 
Mamut Art Project ekibinin 
başvuru dönemlerinde her soruya 
açık olduğunu ve yardımcı 
olmaktan mutluluk duyacağını 
unutmayın. 

Dosyanızda MAP’a 
katılacağınız projenin adı 
ve açıklaması (alt metni) 
yer almalı. Açıklamanız 
tek bir cümle bile olabilir. 
Proje açıklamanızda, 
gönderdiğiniz işlerin alt 
metnini sade ve anlaşılır bir 
dille anlatmalısınız. (Eğer 
projenizde bir eser listesi varsa 
burada belirtilmelisiniz.)

Portfolyonuzun diğer 
sayfalarına MAP’a 
katıldığınız eser(ler)in 
görselleri ve tam künye 
bilgilerini koymalısınız. 

1

2

3

4

• CV’de yer alan tüm bilgileri 
madde madde ve başlıklara 
ayrılarak yazmalısınız.

• Yapıtlarınızı net, yüksek 
çözünürlükte ve iyi bir ışık 
altında, tek tek çekmeli ve detay 
fotoğraflarını da eklemelisiniz.

• Yerleştirme başvurularınız 
boyut, malzeme, prodüksiyon gibi 
konularda ayrıntılı olmalı.

• Fotoğraf portfolyolarınızda 
mutlaka bir seçki yapılmalısınız, 
bu seçkiyi yaparken ne 
düşündüğünüzü ve seçkiyi 
nasıl yaptığınızı bir metinle 
açıklamalısınız.

• Heykel gibi 3D yapıtların farklı 
açılardan çekilmiş görsellerini 
koymalısınız.

• Gönderdiğiniz medya dosyaları 
en fazla 40 MB olmalı. (Örneğin 
video göndermek yerine YouTube 
yada Vimeo kanallarına yükleme 
yapılıp linkini paylaşabilirsiniz.)

Ad-Soyad 
Doğum Yılı 
Doğum Şehri 
Yaşadığı Şehir 
E-posta
Telefon
Adres
İstenirse web sayfası, sosyal medya hesap bilgileri

Eğitim
Sene, Okul adı, Eğitim alınan/Mezun olunan alan

(Varsa) Katıldığı Sergiler
Sene/Sene aralıkları, Sergi adı, Şehir, Kişisel sergi/Grup sergisi

Alınan Ödüller/Basın haberleri
Sene, Ödülün/Basın mecrasının ismi, Ödül derecesi/Konu başlığı

Not: CV kısmına çalıştığınız yerleri de ekleyebilirsiniz ancak çalıştığınız bir kurum ile 
sanatçı olarak yer aldığınız bir sergi arasındaki farkı belirttiğinizden emin olun.

Eser Adı 
(yoksa, İsimsiz olarak yazılabilir) 
Kullanılan Malzeme(ler)/Teknik
Eserin boyutu 
(Yükseklik x Genişlik x Derinlik)
Üretim Yılı

Net ve 
anlaşılır 
fotoğraf 



Zülal Ulusan
1- Sanat eseri alan ve buna meraklı bir 

aileye doğdum ben. Büyümenin ve kendi 
maddi imkanlarıma sahip olmanın doğal 
bir sonucu olarak gelişti benim için bu 
merak. İlk maaşımın tam yarısına denk 
gelen bir paraya Devrim Erbil baskısı al-
mıştım. 

2- Mamut’la tanıdığım insanları tabii 
takip ediyorum. Ben sanat alımı yapan 
kişi ve sanatçı arasında ortak bir dil oluş-
tuğu için o alışverişin gerçekleştiğine 
inanıyorum. Onun için kişisel olarak da 
tanışmaya, bir araya gelmeye çalışıyorum. 
Ama her sanatçı ile bu fırsat olamıyor. O 
zaman da elimden geldiğince sosyal med-
ya, küratörler/galericiler, sanat aktörleri 

aracılığıyla takip ediyorum. Kişisel ilişki-
lerimi bu yönde hep aktif tutmaya özen 
gösteriyorum, mesai ayırıyorum. Atölye 
ziyaretleri yapıyorum. Bu durum beni 
hem besliyor hem de geliştiriyor. Tüm 
bunlar haricinde takip ettiğim İnternet 
siteleri, yayınlar oluyor. Kitaplar okuyo-
rum, üniversitede sanatla ilgili bir bölüm 
okumadım ama kendimi ilgilendiğim 
alanda mutlaka bilgilendirmeye ve çeşit-
lendirmeye çalışıyorum. Bir de mümkün 
oldukça geziyorum çünkü göz eğitiminin 
yerini hiçbir şeyin dolduramadığına ina-
nıyorum. 

3- Beni yatırım tarafı çok fazla etkile-
miyor açıkçası, tam tersine genç sanatçı-

lardan alım yapıldığında işin içindeki bi-
linmezlik hoşuma gidiyor. Sanatçının dili 
nasıl değişecek, üretim devam edecek mi, 
devamındaki üretim bana hâlâ hitap ede-
cek mi bütün bu sorular risk benim için. 
Aldığım işleri kısa vadeli düşünerek al-
mıyorum. Benim için en büyük mutluluk 
çocuklarımın zamanı geldiğinde bayrağı 
devralması veya aldığım bir eseri beğenip 
kendilerine ayırmaları olur. İlla meta ola-
rak bakacak olursak, sanırım kimse yaptı-
ğı yatırımın ölü yatırım olduğunu görmek 
istemez. Ben yine de işe daha romantik 
tarafından bakıp sanatçının gelişimi ve 
benim eseri seyrederken alacağım keyif 
orantılı düşünmeyi tercih ediyorum.

MAP'tan sanat eseri 
alanlara sorduk
1- Sanat eseri alma fikri hayatınıza nasıl dahil oldu? Ve ilk aldığınız eser neydi?
2- MAP ile tanımış olduğunuz isimlerin üretimlerinde nasıl yol aldıklarını takip 
ya da merak ediyor musunuz? Bunun için neler yapıyorsunuz? Güncel kalmak adı-
na nereleri takip ediyorsunuz? 
3- Sanatın yatırım amaçlı bir tarafınında bulunması sizin sanat eserine yak-
laşımınızı etkiliyor mu?

HALLEDERIZ INŞ. KOOPERATIFI, FETIŞ YAPI MANIFESTOSU, GRAFIK BASKI, 40CM/25CM/5CM, 2017

Emine Sarpyener Tonguç

ŞENER YILMAZ ASLAN, TAVAF 
(BEKLEYENLER), FOTOĞRAF, PLEKSIGLAS 

SANDWICH, 250 X 65CM, 2013

1- Sanatsever bir ailede büyümeme 
rağmen kendi sanat eserlerime sahip 
olma tutkusu üniversitede sanat tarihi 
okuduktan sonra başladı. İlk görüşte aşık 
olduğum bazı eserleri yaşam alanımda da 
görmenin beni çok mutlu edeceğini, iyi 
hissettireceğini anladım diyebilirim. İlk 
satın aldığım eser babamla birlikte bir 
müzayedede karşılaştığımız bir yağlıboya 
Mustafa Pilevneli tablosuydu.

2- Mamut ile tanımış olduğum sanat-
çıların gelişimini ve yeni projelerini hem 
Mamut’un devam eden iletişimlerinden, 
hem de sanatçıların sosyal medya pay-
laşımlarından takip ediyorum. Ayrıca 
anlaştıkları galerilerden ya da Mamut’tan 
sonra katıldıkları farklı projelerden de ta-
kip etmeye özen gösteriyorum. Türkiye’de 
galerilere ek olarak bazı müzayedeleri de 
takip etmeye çalışıyorum, yurtdışı kay-
nağı olarak da “Artsy” ve benzeri dijital 
alanları takip ediyorum. 

3- Sahip olduğum eserler arasında yatı-
rım değerinin zamanla arttığını bildiğim 
eserler de, hiç bu bakış açısıyla yaklaş-
madığım eserler de var. Yeni bir sanat 
eseri almaya karar verdiğimde ilk tercih 
sebebim asla yatırım potansiyeli olmu-
yor, fakat böyle bir gelişim göstereceğine 
inanmamın alım kararımı desteklediğini 
söyleyebilirim.



1- Özellikle seyahatlerde birlikte müze 
ve galeri gezmeyi çok seviyoruz. Bu ge-
ziler sayesinde ilgimiz giderek arttı ve 
evimizi gördükçe bizi mutlu eden eseler 
ile süslemeyi hayal ettik. Mamut’un ilk 
senesinde bizim için daha ulaşılabilir olan 
eserler ile karşılaşınca Güliz Baydemir’in 
bir eseri ile ilk adımımızı attık. 

 

2- Mamut sayesinde bir çok yeni sa-
natçı ile tanıştık, bazıları ile sohbet etme 
fırsatımız da oldu. Açıkçası öğrendikçe 
ve farkındalık arttıkça insan ister istemez 
takip ediyor oluyor. Biz mümkün oldukça 
galerileri gezerek takip ediyoruz, yeni 
tanıştığımız ve aklımızda kalan isimler ile 
ilgili bir şey gördüğümüz zaman kaçırma-
maya çalışıyoruz. Sosyal medyanın da çok 
faydası oluyor, Mamut’u da sosyal medya 
üzerinden takip etmek güncel kalmamıza 
yardım ediyor.

 

3- Hayır etmiyor. Sadece yatırım amaç-
lı olarak kişinin gerçekten beğenmeden, 
belki o an popüler olduğu için bir eser 
alması fikri benim sanat eserine bakışım 
ile örtüşmüyor. Ancak sanatın zamanla 
değerlenmesi tabii ki çok güzel bir şey.

Begüm - Emre Demirel

TUĞBA MÜLAZIMOĞLU, PALIMPSEST_07, 60 X 60 CM, 2015, ARŞIVSEL PIGMENT BASKI

Melis Börteçene
1- Sanat eseri alma fikri bana ailem-

den kalma bir alışkanlık. İlk aldığım eser 
(milattan önce bir tarihte) kazandığım 
ilk para ile o zamanlar Moda’da bulunan 
Cumalı galeriden bir Burhan Uygur tab-
losu idi. 

2- Evet takip etmek istememe rağmen 
pek başarılı değilim. Ancak galerilere 
girebilmiş olanları daha kolay takip ede-
biliyorum. Sosyal medyadan Artsy, Art 
frankly, bantmag, Artful Living, Moma, 
Tate, Gauggenheim... Saha üyeliğim saye-
sinde onların açılımları doğrultusundada 
bakmaya gayret ediyorum. 

3- Kesinlikle hayır. Değer kazanması 
ve çıkış yapması sadece gurur veriyor ( iyi 
seçim yapmışım manasında) ama maddi 
bir beklenti ve kazanç gözetmiyorum.

KENAN ÖNCAN, İSİMSİZ, INKJET BASKI, 40 X 40 CM, ISIMSIZ, INKJET BASKI, 2012



Mamut Art Project’e katılmak için yaş 
sınırı olmamasına rağmen sanatçıların 
çoğu daha önceden eser satışı yapmamış 
sanatçılardan oluşuyor. Bu da fiyatlan-
dırmayı oldukça etkileyen bir durum. 
Eserleri fiyatlandırırken çıtayı gereğin-
den fazla yükseltmemek ancak sanatçının 
da muhakkak üretim maliyetini karşı-
layabilecek olmasını sağlamak MAP’ın 
gözettiği kriterler arasında yer alıyor. 
“Bizim istediğimiz eserin alıcının önüne 
en doğru şekilde çıkması,” diye ifa ediyor 
Ekin bu hassasiyeti. Fazlaca abartılmış fi-
yatlar bir noktada sanatçının kariyeri için 
de tahmin edilemeyecek kadar tehlikeli 
durumlar oluşturabiliyor. 

MAP’ın herhangi bir taban ya da ta-
van olarak belirlediği fiyat çizgisi bulun-
muyor. Ayrıca özellikle edisyonlu yapıtlar 
için edisyonlar arasında fiyat farkı da 
bulunmuyor. (Edisyonlu eserler satılan 
her eser edisyonunun ardından temel 
fiyatı biraz daha yükseltilerek satışa su-
nulabilir.)

MAP sergiledikleri sanatçılara hem 
ücret almadığı bir alan açıyor hem de 
bütün prodüksiyon masraflarını üstleni-
yor. Hâl böyleyken Mamut’un gerçekten 
sanatçının üretimini destekleyen ve 
haklarını korumak isteyen duruşunu 
yadsıyamayız. “Gelen eserlerin hepsi çok 
değerli hatta paha biçilemez bir değerde 
diyebilirim. Değeri biçilemeyecek bir 
şeye fiyat koymak öyle zor ki,” diyor Ekin 
ve devam ediyor “Biz özellikle sanatçı ve 
koleksiyoner arasındaki kurum işlevinde 
olmayı çok önemsiyoruz. Çok büyük bir 
emek veriyoruz. Sanatçının işin başınday-
ken sistemin nasıl işlediğini görebilmesi 
gelecek kariyeri için büyük bir tecrübe.”

 Sanatçı ve koleksiyoner arasında bir 
köprü görevi üstlenen MAP sorumlu-
luklarını önemseyen bir kurum. “Galeri 
sayısının oldukça az olduğu, müzelerin 
parmakla sayılabildiği ve kâr amacı 
gütmeyen kurumların mumla arandığı 
bir ortamda Mamut Art Project, genç 
sanatçılara kendilerini gösterebilecek bir 

platform sunarak Türkiye’nin sanat eko-
sisteminde gerçekten önemli bir boşluğu 
dolduruyor. En önemlisi, Mamut ekibi, 
sanatçılara sadece bir mekân sunmanın 
ötesinde, etkinlik süresi boyunca ve son-
rasında büyük bir özveriyle bu sanatçılara 
yol göstericilik yapıyor,” diyor Melis 
Terzioğlu MAP’tan bahsederken. Ama 
bir noktada algı bir şekilde değişiyor ve 
özellikle alıcı nezdinde sanatçıya veril-
mek istenen destek bir yatırım fikrine 
dönüşüyor. Melis tam burada ciddi bir 
problem olduğunu düşünüyor ve açıklı-
yor: “Filantropizmin bağış yapma ya da 
okul inşa etme algısından çok da öteye 
geçemediği bu ülkede, sanata filantropik 
bir yaklaşımı aşılamak -hele de yeni ve 
genç sanat alıcısına- gerçekten çok elzem. 
Benzer bir yanılgıya genç ve tecrübesiz 
sanatçılar da düşebiliyor. Eserlerinin çoğu 
ya da tümü satılan bir sanatçı, sadece bu 
satışları gerçekleştirdi diye kısa bir sürede 
fiyatlarını gerçekçi olmayan bir biçimde 
artırabiliyor ya da ‘Acaba çok ucuza mı 

Fiyat politikaları 
üzerine
Sanat eserini çekici kılan çarpıcı olması, arkasında gizlediği 
hikâyeler, yapıldığı teknik, sunduğu görsel dil, yeni ve öznel 
olması. Diğer bir yönü ise fiyatı. Peki, sanatçının kariyerini 
dahi etkileyebilen fiyat politikaları üzerine yeteri kadar 
tartışıyor muyuz? MAP’ın satış direktörü Ekin Kohen ve sanat 
danışmanı Melis Terzioğlu’ndan edindiğimiz bilgileri derledik

sattım?’ diye düşünerek gereksiz bir pa-
nik yaşayabiliyor.”

Ülkemizde çağdaş sanata ilginin yo-
ğun olduğu 2008-2012 yılları arasında 
buna benzer pek çok senaryo yaşandı. 
Yanlış fiyat politikalarının ve iyi niyetli 
heveslerin hırsa dönüşmesi yüzünden bir-
çok alıcının ağzı yandığı gibi sanatçıların 
kariyerleri de ciddi şekilde zarar gördü. 
Melis şu şekilde devam ediyor: “Ahlaklı, 
dürüst ve bilgili galericilere de, tam da 
yukarıda saydığım sebeplerden ötürü, 
çokça ihtiyaç var. Uluslararası standart-
lara uygun iş yapan galeriler, sanatçıya, 
kariyerine düzgün ve sağlam adımlar at-
ması yönünde kılavuzluk yaparken alıcıyı 
da doğru yönde eğitip, motive edebilme 
gücüne sahipler. Ciddiyetini her daim 
koruyarak, sebatla, inançla, kalitesinden 
ödün vermeden üreten bir sanatçı, sana-
tına inanan ve düzgün bir fiyat politikası 
uygulayan bir galeriyle uzun yıllar çalış-
tığında bu emeklerinin karşılığını alıyor. 
Bu da demek oluyor ki bu uzun soluklu 

bir yolculuk, hem sanatçı, hem alıcı, hem 
de galerici için. O nedenle, Mamut’a 
kabul edilen sanatçıların gençlik ya da 
tecrübesizliklerinden ötürü ‘sattım-sa-
tamadım’ muhakemesine girmemesi ve 
inandığı yolda sağlam adımlar atarak 
yürümeye devam etmesi gerekiyor. Unut-
mamak gerekiyor ki kimse kariyerini 
sadece Mamut süresince inşa etmiyor. Za-
ten Mamut’un da böyle bir sihirli değnek 
olma iddiası yok.”

Melis Terzioğlu’nun filantropi üzerin-
de getirdiği eleştiriler aslında içlerinde 
umudu da barındırıyor, “‘Ucuzken alı-
yorum, ileride değerlenecek(miş)’ kafa 
yapısı, belki bir gün ‘Eseri sevdiğim, 
sanatçının dünya görüşüne inandığım ve 
yapacağım bu alımın onun sanat üreti-
mine devam edebilmesine destek olaca-
ğının bilincindeyim,’ şeklinde bir bakış 
açısına evirilebilir,” diyor ve ekliyor “Bu 
olmadığı sürece, özellikle genç sanatçılar, 
maalesef hayal kırıklığı yaşamaya devam 
edecekler.”

Sonuç olarak “Bu düşünceler değişme-
diği sürece alıcılar yanlış motivasyonlarla 
alım yaptıklarını kabullenmeyip birileri 
tarafından aldatıldıklarını ya da kazık-
landıklarını düşünmeyi sürdürecekler. 
Sanata, bilginin önderliğinde filantropik 
açıdan yaklaşarak, kısa günün kârın-
dan ziyade keyifli ve sürdürülebilir bir 
maraton olarak bakmaya başladığımız 
noktada, alıcısı da sanatçısı da ona zarar 
veren ve içinde sıkışıp kaldığı kısır dön-
güden nihayet çıkmayı başaracak,” diyor 
Terzioğlu.

Piyasanın dinamiklerine ayak uydur-
mak için önce etkili güçleri iyi analiz 
etmek ve yakından tanımak gerekiyor 
çünkü atılan her yanlış adım domino taşı 
etkisiyle farklı aktörlerin yolunu engelli-
yor ya da düzeni bozuyor. Yolun başından 
doğru adımlar atarak başlamak devamlı-
lığı sağlamak için şart...

“Bu resmin fiyatı yarım milyon, baskısı elli bin ve 
sanatçıyı ücretsiz olarak evinize götürebiliyorsunuz.”

PABLO HELGUERA, ARTOON SERISINDEN
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