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Clyfford Still

Varoluşçuluğun
anlamı hakkındaki
tüm betimlemelerin
en canlısı

modern
sanatta
bulunur,

kısmen, modern sanat
öz-bilinçli düşünce
olarak dile
getirilmekten ziyade
sembolik olarak dile
getirildiği için,
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kısmen, sanat her
zaman kültürün
altında yatan tinsel
ve duygusal ruh
halini özel bir
açıklıkla açığa
çıkardığı için.
Rollo MAY.

Resimden ne istiyorsunuz?
Resim kültürdür ve kültürü
söyleyen bir kimse dünyanın
tözünü söyler. Resim dünyayı
görünür kılan söz dağarcığını sağlar.
Neden resim yapıyorsunuz?
Baskıyı baştan aşağıya
hissedebiliyorum. Bu bir aksaklığa, bir
kusura götürüyor. Yaralı bir
istiridyenin güzel inciler doğurduğu
gibi bu baskı da beni resim yapmaya
zorluyor.
“Bir kimse soyut resim yapmak için
her zaman somut bir neden buluyor
olmalıdır.”
Markus LUPERTZ.

Modern sanat
 doğanın
gerçekliğiyle yeni bir
bağ yakalamak için
yüzeylere nüfuz
ederek alta geçme
çabasıdır,
 modern insanlık
durumunun
dolayımsız altta
yatan anlamını
ifade etmek için her
şeyi göze almış bir
girişimdir.

Rolloy May
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SANAT Nedir?
Arthur C. DANTO

Sanat, onun
felsefesinde,
felsefe ve
din ile
birlikte
Tin’in bir
bileşenidir.

SANAT nedir?
Arthur C. DANTO

Morris Weitz “sanat”ın

açık

bir kavram olduğunu iddia
eder. Eğer biz nesnelerin yoğun
çeşitliliğini ansiklopedik bir müze
içinde düşünürsek bu iddianın
sezgisel olarak doğru olduğu
görünür.

Dickie’ye göre Sanat Dünyası,
kuratörleri, koleksiyoncuları,
sanat eleştirmenlerini, (elbette)
sanatçıları ve hayatları bir şekilde
sanatla ilişkili olan herkesi içeren
bir çeşit sosyal ağdır.
Sanatın özü bir anti-özcülüğe
dönüşebilir …

Sanat açık bir
kavram Dır.

SANAT nedir?
Arthur C. DANTO

Sanat yapıtlarının
evrensel sanatsallığını
yakalamaya çalışalım.
Kültürden kültüre sanat
yapıtlarının nasıl
yorumlanacaklarını ve
sanat yapıtlarının,
örneğin ikonlar ya da
fetişler gibi bu
kültürlerin yaşamı içine
nasıl uydurulacağını
öğrenmeye çalışalım.

Giacometti

«Sanat Yapıtının Kökeni»
Martin Heidegger

[7] Köken burada, bir şeyin olduğu şeyin nereden, ne yoluyla ve nasıl olduğunu
imler. Bir şeyin ne olduğunu, nasıl olduğunu onun özü (Alm. Wesen, İng. essence)
olarak adlandırırız. Bir şeyin kökeni onun özünün menşeidir. Sanat yapıtının kökeni
sorusu yapıtın özsel menşeini sorar. Yapıt, ortak anlayışa göre, sanatçının
etkinliğinden ve bu etkinlik yoluyla ortaya çıkar. Ancak, sanatçı ne yoluyla ve
neyden olduğu şey olur? Yapıt yoluyla; yapıt ustayı belirler/tayin eder [commends]
sözü, şunu söyler: İlkin yapıt sanatçının bir sanat ustası olarak ortaya çıkmasına izin
verir. Sanatçı yapıtının kökenidir. Yapıt sanatçının kökenidir. Biri var olmaksızın
diğeri var olmaz. Ancak, tek başına onlardan hiçbiri diğerini taşımaz. Sanatçı ve
yapıt, her biri kendi içinde ve birbirleriyle karşılıklı ilişkilerinde bir üçüncü yoluyla,
başka bir deyişle sanat yoluyla vardır. Sanatçı ve sanat yapıtı kendi adlarını ilkin
sanattan alırlar.

Mevcudiyet/buradalık ve resmetme jesti/gösterisi

Fabienne VERDIER

The Thing (Şey)
Martin Heidegger

Sanatı genişletin!
Hayır. Bunun tersine Sanatı sizin olan dar
geçit içine yönlendirin.
Ve kendinizi özgürleştirin …
Şiir
yalnızca sonluluk ve boşunalığın
meydana geldiği yerde
bitimsizce konuşan
bir sözcük.

Elargir l’art !
Non. Va plutôt avec l’art
Dans l’étroit passage
Qui est le tien.
Et dégage toi…

La poésie,
Cette parole qui recueille l’infini là
où n’arrivent que du mortel et du pour rien.
Paul Celan – Le méridien

Şey
The Thing by
Martin
HEIDEGGER
Martin HEIDEGGER
What the vessel of this
aspect is as this jug,


What and how
the jug is as this jug-thing

is

dış görünüşe, ideye
bakmakla asla
öğrenemeyeceğimiz bir
şeydir.

• Öne çıkanın doğasında, iki katlı
duruş hüküm sürer.
• İlki, öne çıkmanın, kendi kendini
meydana getirme süreci olsun ya
da başkası tarafından meydana
getirilme süreci olsun, bir yerden
kaynaklanma/köklenme anlamı
vardır.
• İkinci olarak, öne çıkma,
meydana getirilmiş şeyin
şimdiden mevcut olanın
gizlenmemişliği içinde öne
çıkması anlamını taşır.

«

Şey:
John Cage
Ryoanji

Hiçliğin yankısı… »
John CAGE
Ryoanji

Maurice
MerleauPonty

Görünür
olan ve
görünmez
olan

Duyumsanan, görünür olan, benim için hiçliğin ne olduğunu
söylemek için vesile olmalıdır.
Hiçlik görünmez olandan çok (ya da az) bir şey değildir.
Dünya ve Varlık:
Görünmez olan başka bir görünür olan
değildir: bir *görünmez olanın+ olumlusu
yalnızca mevcut olmayandır.

Şey
Martin Heidegger

Şey
dünyayı
şeyler.
Her bir şey dört
katlıyı dünyanın
sade birliğinin bir
meydana gelişi
içinde
konaklatır/tutar.

Ernesto Neto & Les formes simples

Sanat Yapıtının Kökeni.
Martin Heidegger

Akiyama Yô

Sanat yapıtının kökeni sorusu
sanatın özü sorusuna dönüşür.

Sanat sanatyapıtında özer
[Alm. west,
“Kil yalnızca birtakım peşin hükümlü fikirler doğrultusunda
işlenip yorumlanacak bir malzeme değildir, fakat, çok daha
özünü
fundamental olarak, sezgisel ve doğrudan ilgilenilmek için
sürdürür+. Fakat haykıran doğuştan bir yaşam gücüne sahip olan birşeydir.”
“Çatlağın keşfi, onların bitmiş yüzeylerinin pürüzsüzlüğü
bir sanat yapıtı ile keskin bir şekilde çatışan içsel bir pürüzlülüğü açığa serer.
nedir ve
nasıldır? Kilin kendisine ait özünü açığa
sermesine izin verelim.”

A. YÔ

Penone
« Continuera a crescere tranne in quel punto »

1968

“Makrokozmosun

günlük yaşamın
mikrokozmosu içinde nasıl saklı
olduğunun gizemlerini keşfeden
Giuseppe Penone. O “küresel zaman
sıçramaları”nı keşfetti.”
El
bütünüyle
nötr
beden
hareketlerinin formulasyonudur.
Penone’nin dikkatimizi çektiği şeyler
insan olanların ve ağaçların farklı
zaman skalaları ve yaşam ritimleridir.
Onun yapıtı imkansızdır, çünkü tek
bir ömrün süresi kendi tamamlanmış
haline ulaşan sanat yapıtına şahit
olmaya
yetmeyecektir:
[Sanat
yapıtının tamamlanmış hali] elin,
yaşamının sonu tarafından ağacın
içinde tamamen büyütülmüş olduğu
zaman noktasıdır.
İnsan ömrü ve kozmik dünya-zamanı
arasındaki çatlağı deneyimleme
duyarlılığından”
Doris von Drathen
Sessizlik Girdabı
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Sanat Yapıtının Kökeni
Martin Heidegger

Sanat yapıtları diğer
şeyler gibi doğal olarak elaltında-önümüzde-bulunurolanlardır. *Vorhandene]
(Beethoven’in kuartetleri
yayınevinin depolarında kilerdeki
patatesler gibi dururlar.)
T

Sanat yapıtı meydana
getirilmiş bir şeydir, fakat o
hala, yalın şeyin kendisinin
olduğundan başka bir şey
söyler.

Yohaku - 余白
Lee Ufan
kendi
sanatını
« Yohaku -

余白»,
boşluk ile yankılanan kenaralan olarak adlandırır.
“Umuyorum ki benim abartıdan
kaçınan
hafif
“işlemelerim/baskılarım”
insanların
gözlerini
boşluğa
götürecek ve onların kulaklarını
sessizliğe
dikecek.”
“Benim sınırlı düşünce ve
eylemimle harekete geçirilen
mekan nefes almaya ve
genişlemeye başlar ve umuyorum
ki bu, sonsuzluğu soluyan resim ve
heykellerde uzamsal nitelikler
açığa serer.”

Sanat Yapıtının Kökeni
Martin Heidegger
Bir şey olsun ya da olmasın,
kendisiyle birlikte yanında
başka bir şeyi getiren sanat
yapıtı, yalnızca, onun
şeyselliğini ortaya
çıkarmamızla kendisinin dile
getirilmesine izin verir;
yalnızca o zaman, yapıt aslında
başka belirli bir şey *something]
olsun ya da asla bir şey *thing]
olmasın, o kendisi hakkında
karar verilmesine izin
verecektir.

Isamu
Noguchi

Sanat Yapıtının Kökeni
Martin Heidegger

Agnes Martin
1912-2004

Duyumların, örneğin ses tonlarının ve gürültülerin
bir baskısını, ilkin ve uygun şekilde asla şeylerin
görünüşünde algılamayız;
Aksine, bacada ıslık çalan fırtınayı duyarız,
üç motorlu uçağı duyarız, Mercedes’i
Volkswagen’dan dolayımsız farkı içinde duyarız.

Şeylerin kendileri bize tüm
duyumlardan çok daha yakındır.
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Sanat Yapıtının Kökeni
Martin Heidegger

Şeyin kendisi, kendi-içindekidinginliğinde yalnız başına
kalmalıdır.
O, onun kendisine ait
duruşu içinde dikkate
alınmalıdır.

Balla

Sanat Yapıtının
Kökeni
Martin Heidegger

Wassily Kandinsky ( 1866-1944)

Sanatın özü şu olacaktır:
Varolanların (des Seienden) hakikatinin kendisini-yapıta-yerleştirmesi.
Fakat şimdiye kadar sanat hakikat ile değil güzel olan ile (dem Schönen) ve güzellik
ile (der Schönheit) ilgiliydi.

Sanat yapıtı şeylerin evrensel özünü sağlar.
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Sanat Yapıtının Kökeni.
Martin Heidegger

Fra

Franz Kline

Eğer varolanların varlığını (das
Sein des Seienden)
düşünürsek,
mesele,
kendisi yoluyla
yapıttaki yapıtsalın,
araçtaki araçsalın,
şeydeki şeyliğin
ilkin bizim daha yakınımıza
geldiği
görüşün bir ilk açıklığıdır.

Sanat yapıtı onun kendisine ait bir yolda varolanların
varlığını açar.
Kendi kendisini zaman zaman sanat olarak
olagetiren hakikatin kendisi nedir?

Sanat Yapıtının Kökeni.
Martin Heidegger

Büyük Sanat,
Biricik olan:
Yaşama sanatı,
Taş dünyasızdır.
Buna benzer olarak bitkiler ve hayvanların bir dünyası yoktur, fakat
onlar, içinde asılı durdukları bir çevrenin örtülü baskısına aittirler.
Bunun tersine, köylü kadının bir dünyası vardır,
çünkü o varolanların açıklığında konaklar.

‘I’m always returning to a similar set of
problems about our body’s relation with
things in space, but the challenge of the work
thatyapıtı
it needs
to confound
expectations.
It
Bir is
sanat
yalnızca
oluşturabildiğim
karanlık
also
has- kendi
to do içinde
with the
anbir
object
çeşidi
birsense
oyuğathat
sahip
taş is
Yıllardır üzerinde çalıştığım
kütlesinin bir karanlığa sahip olabildiği gibi fenomenlerden
biri
only
of real
significance
when
it has an
şimdiden
içimizde
yerleşik,
şimdiden
‘Sculpture
isn’t simply an object in space.
karanlıktır.
immaterial
counterpoint,
so it’s the
tarafımızdan
biliniyor
ise, derin yankılanmaya
sahiptir.
Bu sözeland
bir bağlantı
fakat
beyond.’değil,
Kapoor
It lives through the processional
or materiality
cisimsel bir bağlantıdır. Bu, heykelin bedenimizle
aynı uzamı kaplıyor olmasının nedenini açıklar.
Karanlık, hakkında
hepimizin bildiği bir olgudur,
returning view.
ışığın bulunmayışı hakkında
bir fikirdir.
the opposite of Brancusi.
Ancak beni Anti-phallic,
ilgilendiren şey,
Inward. Downwards.
yüce
hakkındaki
temel If one took a platonic
konulardanmodel,
biri olan
onekorkuya
might say the back of the cave,
[terror] yakın away
olan, from
içimizde
light towards darkness…
taşıdığımız
karanlığın
anlamıdır.
Kapoor

Sanat Yapıtının Kökeni.
Martin Heidegger
Bunun içinde bir sanat yapıtı bir yapıttır,
o bu uzamsallığın (Geräumigkeit)
uzamını
açar
(einräumen).

Sanat yapıtı dünyanın
açıklığını açık tutar.

Sanat yapıtı yeryüzünü
bir yeryüzü
olmaya bırakır.

Riera I ARAGO

Bir uzam açmak burada hemen şunu
imler: Açıklığın özgürünü (das Freie)
özgürleştirmek (freigeben) ve bu
özgürlüğü onun toplu özellikleri
(Gezüge) içinde kurmak (einrichten).

Sanat Yapıtının Kökeni.
Martin Heidegger

Tüm bunlar sanat yapıtının kendisini geriye,
taşın büyüklüğü ve ağırlığı içine, ağacın kuvveti
ve esnekliği içine,
pirincin sertliği ve ışıltısı içine, rengin
parlaması ve kararması içine, sesin tınlaması
içine ve sözcüğün adlandırıcı gücü içine
yerleştirmesinden ileri gelir. Yapıtın kendisini
geriye çekerek içine yerleştirdiği şeyi ve yapıtın
kendisini geriye yerleştirmekle ileri gelen şeyi
yeryüzü olarak adlandırdık.
Yeryüzü ortaya çıkan/ileri gelen ve sığınandır.

Jaume PLENSA

Malzeme aletin alet-olmasına inmeye ne
kadar az direnirse, o kadar çok daha iyi
olur ve daha uygun hale gelir. Bunun
tersine, tapınak yapıt bu durum içinde bir
dünya kurar, kendi malzemesinin yitip
gitmesine izin vermez, fakat bunun
tersine, o kendi malzemesinin ilkin,
yapıtın dünyasının açıklığında ortaya
çıkmasına izin verir: Kayaya desteklemek
ve dayandırmak düşer ve kaya ilkin
böylece kaya haline gelir; metallere
ışıldamak ve parıldamak, renklere
parlamak, sese tınlamak, sözcüğe
söylemek
düşer.

Patrick NEU

«Sanat
Yapıtının
Kökeni»
Martin
Heidegger

Olagelmenin [Alm. Ereignis+ gücü
sanat yapıtını kendi önüne fırlatır.
İsteme aşarak-kendisinin-ötesine-giden varolmanın ayık kararlılığıdır ki
varolanların hakikati yapıt içine yerleşirken (gesetzt) kendisini
varolanların (des Seienden) açıklığı içinde ifşa eder (sich aussetzt).



Kasimir MALEVITCH

Böylece sanat hakikatin bir oluşumu ve
meydana gelişidir.
Böylece hakikat hiçbir şeyden mi
ortaya çıkar?
Hiçbir şey bütünüyle varolanlarla ilgili bir anlama gelmiyorsa,
varolanlar sıradan el-altında-önümüzde-bulunur-olanlar olarak
tasarımlanıyorlarsa böyle olmalıdır. Varolanlar ancak bunun
ardından, yalnızca varsayımsal hakiki varolanlar olarak, yapıtın
orada durması yoluyla ortaya çıkar ve parçalanır.

« Giacometti
Uzam, Figür,
Zaman”
Ulf Küster

“Ben artık varolanların dış
şekliyle değil fakat kendi
hayatımın içinde hissettiğim
duygularla ilgilendim.”
Giacometti (01-66)

Sanat
Yapıtının
Kökeni
Martin
Heidegger

Yapıtın yapıt oluşu/yapıtlığı [das Werksein des Werkes] yapıttan ileri
gelen, varolanların açılmışlığından/gizlenmemişliğinden ileri gelen,
kısaca söylenecek olursa Varlık’tan ileri gelen bir dönüşümde ve bir
meydana gelişte yatar.
Taşın, bitkinin ve hayvanın varlığındaki gibi dilin kendi
özünü/var olmasını sürdürmediği
yerde, varolanların (des Seienden)
hiçbir açıklığı da yoktur ve sonuç olarak
var-olmayanın (des Nichtseienden) ve
boşluğun da hiçbir açıklığı yoktur.

İlkin dil varolanları varolanlar
olarak açıklığa getirir.
Georges
Mathieu
Lyric
Abstraction

Başlangıç kendi içinde her zaman
olağan dışı olanın, başka bir deyişle olağan
olanın çekişmesinin açığa vurulmamış
doluluğunu barındırır.

Şeylerin kendilerine dönüşümüzün nasıl olacağını ve nasıl olmayacağını en iyi
şekilde anlayabilmemiz dili düşünmekle olur.
Maurice
MerleauPonty
Görünür
Olan ve
Görünmez
Olan

Filozof konuşur, ancak bu ondaki bir zayıflıktır ve açıklanamaz bir
zayıflıktır: o sessiz kalmalıdır, sessizliğe denk gelmelidir ve orada hazır
bulunan felsefeyi Varlıkla yeniden birleştirmelidir.
Fakat buna rağmen her şey, sanki o kendi içinde kulak verdiği belirli bir
sessizliği dile getirmek istiyormuş gibi meydana gelir.
Onun tüm “yapıt”ı/“iş”i bu absürd çabadır.
O Varlıkla temasını ifade etmek amacıyla yazdı. O onu ifade etmedi ve
onu ifade edemezdi, çünkü o sessizliktir. Böylece o yeniden başlangıç
yapar. …

Maurice Merleau-Ponty

Görünür Olan ve
Görünmez Olan

Dünyada olmanın ne demek
olduğunu
eğer dünyada olan kendimden
değilse
kimden öğreneceğim?
ve eğer dünyada olduğumu bilmiyor
isem
dünyada olduğumu
nasıl söyleyebilirim?

Maurice Merleau-Ponty

Görünür ve Görünmez
Şu gözlerin ardında bir yerde,
şu beden hareketlerinin
ardında,
ya da bunun aksine onların
önünde,
ya da tekrar onların etrafında,
hiç bilmediğim uzamın çift katlı
zemininden gelen,
ve bir süreliğine içinde
yaşadığım,
başka özel bir dünya kendisini
ele verir,
benim kendi yapım yoluyla.

“Hiçlikten hoşlanmadım, ve boşluktan
haberdar olmam işte bu şekilde oldu. En
derin boşluk … Derin mavi! Siyah beyaz
maceraya varmakla… Ben olmaksızın
yaşamın kendisiyle bir oldum. Tüm
beden hareketlerim, devinimlerim,
etkinliklerim ve yaratımlarım bu
kökensel ya da özsel yaşamın kendisidir.”
Yves KLEIN

Kasimir MALEVITCH

MALEVICH varlığın hakikati sorusunu, büyük filozoflarla
boy ölçüşecek şekilde, felsefi ve sık sık kendisine özgü
terimlerle ileri sürebilmiş olan

büyük bir ressam ve büyük bir
filozoftu.

Anish Kapoor
Versailles – Paris - 2015

Red is a colour I’ve felt

very strongly about. Maybe
red is a very Indian colour,
maybe it’s one of those
things that I grew up with
and recognise at some
other level. Of course, it is
the colour of the interior of
our bodies. Red is the
centre.

Resmin kendisinden daha
fazla önemli olan şey resmin
gösterdiği şeydir.
Sanat ölebilir,
bir resim yok edilebilir.
Önemli olan şey meyve
veren tohumdur.
MIRO

« Düşünen Sanat»

Ne görüyorsunuz?

Pr. A.A. van den Braembussche

@

Ado . www. dueln san aly se .be

Daha önce
Hiç kimsenin
yapmadığını
Yap!
Yoshihara
Gutai’nin Kurucus

Work of Shiraga 1963

ART BRUT
*Dışlanmışların Sanatı+
Decharme Koleksiyonu
Lubos PLNY
Sanatın fundamental özü yalnızca
estetik değildir fakat *sanatın
fundamental özü+ bize dünya
hakkında
bilgi
getirme
becerisinde, başka bir deyişle,
bize kendimiz hakkında ve
hepimize musallat olan temel
sorular (● nereden geliyoruz?
● burada ne yapıyoruz?
● nereye gidiyoruz?)Hakkında
bir şey öğretmesinde yatar.
Benzer nedenlerle, Nietzsche’nin
yazıları bizatihi estetik bakımdan
ilgi çekici olmamalarına rağmen
bizleri Fra Angelico’nun engin
resimleri kadar ya da Adolf
Wolfli’nin
çizimleri
kadar
büyüleyebilir, çünkü onlar bizim
öğrenme yeteneğimizi harekete
geçirir.

ART BRUT
[Dışlanmışların Sanatı]
WOLFLI
Onların karmaşık ve gizemli
konstrüksiyonları
bizi
cevap
aramaya zorlar ve sık sık karmaşa
durumlarına sürükler. Karmaşa
tek bir içsel kimliğin var olmadığı,
fakat aynı anda her şey
olabileceğinizin
farkına
varılmasından böylece doğar.
Çözümleme ya da dogmatik
yorumlama girişimi değil yalnızca
koleksiyon
sergileri
yoluyla
konunun hiyerarşik olmayan bir
tarzda
ele
alınması
söz
konusudur.

Bruno
Decharme,
kendileri
yoluyla çökmüş bir dünyayı
yeniden inşa ettikleri sistemlerin
mucitleri
olan
sanatçılar
tarafından büyülenir. SAFAROVA
Matlıklarına rağmen, açıkça bir
muhataplarının
bulunmayışına
rağmen dışlanmışların sanatının
yapıtlarına dünyanın birtakım
saklı özelliklerini kavramamızı
sağlayabilecek bilgi kaynakları
olarak bakabilir miyiz?

Uecker

Sıfır ve Varoluşçuluk
Mack – Piene – Uecker
Arman, Christo, Fontana, Graubner, Klein, Kusama,
Manzoni, Rainer, Richter, Rickey, Soto, Tinguely,…

“Sıfırın sanatçıları için
SIFIR yeni bir başlangıca
cesaret etmek, kabul
edilmiş birtakım bağlardan
kopmak, sanki hiçten
tekrar başlamak anlamına
gelir.”

“Varoluş yalnızca
bireysel ruhun
yalnızlığı içinde
engelin üstesinden
gelip ortaya
çıkabilir.”

Uecker

Uecker

Sıfır ve Varoluşçuluk
Mack – Piene – Uecker
Arman, Christo, Fontana, Graubner, Klein, Kusama, Manzoni, Rainer,
Richter, Rickey, Soto, Tinguely,…

“Yalnızlık geriye çekilmeye
dönüştüğünde,
varoluş kaçınılmaz olarak
yüzeyin altına batar.”
Geriye çekilme ve açıklık
arasındaki bağ?
O başka bir varoluşla kararlı bir
yüzleşmenin dışında
başka hiçbir yolda gerçek
olamaz.
Bu sonul bağlılığın açıklığı her
zaman bir cesaret gösterme
edimidir.

Uecker

GADAMER :
Hakikat ve Yöntem
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Sanat Deneyiminden Kaynaklandığı Gibi
Hakikat Sorusu
Zarafet ile çeşitli durumlara dönük özel bir
duyarlılığı, duyarlı olmayı ve bu durumlarda nasıl
davranılacağını anlıyoruz…. Zarafet bir kimsenin
mesafeyi korumasına yardımcı olur.
Zarafet bir kişinin mahrem alanının saldırıya
uğramasını, bu alana davetsizce girilmesini ve bu
alanın ihlal edilmesini önler.
Kendileri içinde zihnin kendine özgü özgür bir
devinime sahip olduğu sanatsal duygu ve
zarafet, gerçekte Bildung/bütünlüklü-çok yönlü
eğitim öğesini gerektirir.

Bildung demekle hem daha yüksek hemde daha içsel bir şeyi, başka bir
deyişle, bütüncül entelektüel ve moral çaba bilgisi ve duygusundan
uyumlu bir şekilde duyarlılığa ve karaktere akan zihinsel eğilimi
kastediyoruz. Von Humboldt.
Evrensel olana yükselmek teorik Bildung ile sınırlandırılamaz ve yalnızca
pratik bir yönlendirmeyle zıtlık içinde teorik bir yönlendirme anlamına
gelmez, fakat insan rasyonalitesinin temel özelliğini bir bütün olarak
kapsar. Kendisini evrensel zihinsel bir varolan olarak kurmak insanın
Bildung’unun evrensel doğasıdır. Evrensele yükselmek olarak Bildung
insan için bir görevdir.

GADAMER
Hakikat ve Yöntem
Sanat Deneyiminden Kaynaklandığı Gibi
Hakikat Sorusu

Sanat hakkındaki
müthiş ve gizemli
olan şey
bu kesinliğin bizim
zihnimiz için asla bir
engel olmadığıdır.

Bunun aksine, bu kesinlik
oyun için, başka bir
deyişle, bilişsel
yetilerimizin özgür oyunu
için yer açar.

Documenta Kassel 2012
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Das Erlebte [yaşantılanan, yaşanmış olan]
deneyimlenen şeyin kalıcı içeriği anlamında
kullanılır. Bu içerik deneyimin geçiciliğinden
çıkarak kalıcılığa, ağırlığa ve öneme erişen bir
ürüne ya da sonuca benzer. Bir şey yalnızca
deneyimlendiği sürece değil, fakat onun
deneyimleniyor olması ona kalıcı bir önem
veren özel bir izlenim oluşturduğu sürece bir
“deneyim”dir.

ERLEBNIS *Yaşantı+
Anlamanın soyutluğuna ve algının ya da
tasarımlamanın tikelliğine zıt olarak, bu kavram
bütünlükle, sonsuzlukla bir bağlantıyı ima eder.
Bu Erlebnis sözcüğünün bugün bile sahip
olduğu seste açıkça duyulabilir.
Schleiermacher’in Aydınlanma’nın soğuk
rasyonalizmine karşı canlı duyguya başvurması,
Schiller’in mekanik topluma karşı estetik
özgürlüğü çağırması.

Documenta Kassel 2012
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Yaşamın (Leben) kendisini yaşantıda (Erlebnis)
göstermesi açıkça yaşamın sonul temel olduğu
anlamına gelir.
Deneyim için özsel olan şey onun hakkında
söylenebilecek ya da onun anlamı olarak
kavranacak hiçbir şeyin onu tüketemeyeceğidir.
Bu etkili anlamda bir yaşantı [Erlebnis] olarak
adlandırdığımız şey böylece unutulmaz ve yeri
doldurulamaz bir şey, anlamı kavramsal
belirlemeyle tüketilemez bir şey anlamına gelir.
Macera yaşamın kendi genişliği ve kendi gücü
içinde bir bütün olarak hissedilmesini sağlar. Bir
maceranın cazibesi işte burada yatar. Macera
günlük hayatın koşullarını ve yükümlülüklerini
uzaklaştırır. Macera belirsiz olana temkinli yola
çıkar. Sanat yapıtının gücü onu yaşantılayan
kişiyi ansızın kendi yaşam bağlamından koparır
ve dahası onu tekrar kendi tüm varoluşuyla
ilişkilendirir.

Documenta Kassel 2012
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Erlebnis *yaşantı+
kavramı sanatın temelinin
belirleyici bir özelliğidir.

Sanat yapıtı yaşamın sembolik
tasarımlanmasının
tamamlanması
olarak anlaşılır ve her deneyim
şimdiden bu tamamlanmaya doğru
yönelir. Klasik dönemden barok çağına
kadar sanat tamamen yaşantılanıyor
olma dışındaki değer ölçütlerinin
boyunduruğu altındaydı ve böylece
gözlerimiz bütünüyle tanıdık olmayan
sanatsal dünyalara açılır. Bir şeyi sanat
yapıtı yapan şey yaşantının sahiliği ya
da onun ifadesinin yoğunluğu değildir,
fakat ifadenin sabit formlarının ve
kiplerinin dahiyane kullanımıdır.
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Goethe:

“Meydana gelen her şey bir
semboldür ve kendisini tam olarak
tasarımlamasında, başka her şeye
doğru işaret eder.”

GADAMER :
Hakikat ve Yöntem
Sanat Deneyiminden Kaynaklandığı
Gibi Hakikat Sorusu
Bir sembol duyusal görünüşün ve
duyuüstü anlamın, birbirine ait iki şeyin
çakışmasıdır.
Sembol basitçe düşünceler dünyası ve
duyular dünyası arasındaki gerilimi
feshetmez: O form ve öz, ifade ve içerik
arasındaki orantısızlığa işaret eder.
Sembolü anlamla dolduran şey sonlu ve
sonsuzun aslen birbirine ait olmaları,
“symbolon”’un kökensel doğası, bir olanın
bölünmesi ve tekrar birleştirilmesidir.
Bu, sembole özgü olan bocalamanın,
form ve öz arasındaki kararsızlığın
kaynağıdır.

Bu orantısızlık açıkça ne kadar çok
büyük olursa sembol o kadar çok
muğlak ve anlamlı olur.

Basquiat

Yaprağın alt yüzü… Gölgenin serinliğinde… Asalet dolu solgun… Masum tebessüm.
En nazik dallar… Işıkta titreyen… Eğilir ve kırılırlar… Sessizce.
Agnes Martin

Agnes MARTIN
Tate Modern 2015

Gerçek
dinginlik/sessizlik
bir kimse canlı olduğu
sürece var olmaz.
Her zaman bu
uğultu, bu tınlama
vardır.
Işığın karanlığa,
vuruşun vuruşa,
ıslatan yağmurun
toprağa
bu sessiz,
sabit itilimi.
Zoe Leonard

