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Deneysel, görsel ve 
hareketli: Protocinema

LARA FRESKO

Protoc!nema "stanbul ve New 
York’ta seyyar serg!ler yapmayı 
hedefleyen ba#ımsız b!r kurum. 
Temmuz ayında "stanbul’a 
ta$ındı#ından ber! Protoc!nema 
olarak gerçekle$t!rd!#! !k! serg!y!, 
hedefler!n! ve  deney!mler!n! 
konu$mak üzere Mar! Sp!r!to’yla 
b!rkaç gün geç!rd!m.

Kasım sonlarına do!ru, buz g"b" b"r günde 
Protoc"nema’nın kurucusu Mar" Sp"r"to’yu 

“Hırsız” serg"s"nde z"yaret ett"!"mde, onu 
soka!a bakan camekanın hemen önündek" 
eser"n üstünde oturmu# çalı#ırken buldum. 
Onur Cer"to!lu’nun, yerle#t"r"ld"!" her 
mekanda farklı b"r "#lev ve anlam kazanan, 
IKEA mob"lyalarından es"nlenerek yaptı!ı 
“Evc!” burada b"r eser olarak serg"lenmes"n"n 
yanı sıra b"r çalı#ma masası olarak kullanılıyor.  
Pazar günü yapılan  f"lm göster"m" ve brunch 
süres"nce de b"r z"yafet sofrası "#lev" 
görüyor. 

Protoc!nema’nın ne oldu"u hakkında en 
net f!kr! bu sahne kar#ısında ed!nd!m: Gezg"n, 
de!"#ken ve çok amaçlı. Protoc!nema !sm!n! 
Werner Herzog’un 2010 tar!hl! belgesel! 
“Unutulmu# Dü#ler Ma"arası”ndan alıyor. 
Güney Fransa’da, !ç!nde dünyanın b!l!nen 
en esk! duvar res!mler!n!n oldu"u ke#fed!len 
ma"arada çek!len belgesel, burada 20. yüzyıl 
sanatında fütur!zm, küb!zm g!b! akımlarda 
kullanılan hareket! resmetme tekn!kler!n!n 
kullanıldı"ını göster!yor. Herzog hareket 
hal!nde oldu"u !ç!n dört yer!ne sek!z ayakla 
resmed!len hayvan görsel! !ç!n “sank! 

protoc!nema g!b!” d!yor. 
Proto öncül anlamına geld!"! kadar 

deneysell!"e de çek!leb!l!r b!r kavram. C!nema 
da malum, hareket hal!ndek! görüntü anlamına 
gel!yor. Protoc!nema’nın !sm! de m!syonunu 
ba#arıyla ta#ıyor: hareket eden b"r görsell"k 
deney". 

Protoc!nema’nın #!md!ye kadar 
gerçekle#t!rd!"! !k! serg! b!rb!r!nden çok 
farklı olmakla b!rl!kte, m!syonunun sınırlarını 
gen!# gen!# ç!zmeye ba#lıyor. $lk serg! Taks!m 
Gez! pastanes!n!n hemen yan b!nasında 
b!r bodrum katında, 12. $stanbul B!enal! !le 
e#zamanlı açılan Dan Graham yerle#t!rmes!yd!. 
Büyük özel g!r!#!mler!n $stanbul sanat 
sahnes!ne hak!m oldu"u b!r dönemde Dan 
Graham’ın alı#-ver!# merkez!, otopark g!b! 
yapay kamusal alanlar !le kamu arasındak! 
!l!#k!ler! gözden geç!rd!"! !#ler!n!n $stanbul’un 
öneml! kamusal alanlarından b!r! olan 
Taks!m meydanına bu yakınlıkta b!r v!tr!nde 
serg!lenmes! Sp!r!to’nun ba"lama verd!"! 
öneme !y! b!r örnek.

Bu serg! kapsamında, Amer!kalı sanatçı 
Corey McCorkle’ın katılımı ve Sabancı 
Ün!vers!tes!’n!n !#b!rl!"!yle Dan Graham’la 
b!r söyle#! de düzenlend!. 15 Eylül’de 
Cezay!r’de gerçekle#en söyle#!, b!enal!n !lk 
haftasındak! yo"un açılı#, konu#ma ve etk!nl!k 
programlarına ra"men tıka basa doluydu. 
Kalabalı"ın !ç!nde ö"renc!ler, sanatçılar, 
sanat profesyoneller!, ele#t!rmenler ve 
koleks!yoncular b!r araya geld!. 

Kasım ortasında açılan !k!nc! serg! 
güncel sanat görmeye alı#ık oldu"umuz b!r 
yer olan Bo"azkesen’de gerçekle#t!. Hem 
mekan hem de seçk!s! bakımından b!r öncek! 
serg!s!nden çok farklı b!r formatta kurgulanan 
serg!de Sp!r!to bu sefer $stanbul’da ya#ayan 
ve üreten dört genç sanatçıyla beraber çalı#tı. 
“Hırsız” ba#lı"ıyla $talyan b!r neo-real!st 
f!lm olan “B!s!klet Hırsızı”na göndermede 
bulunan karma serg!de dört sanatçının 
yakla#ımları da kullandıkları mecralar 
kadar farklı.

G!r!#tek! camekanda Onur Cer!to"lu’nun 
!nsan canlısı görünü#lü, mult!-fonks!yonel 
ve gez!c! yerle#t!rmes! “Evc!” yer alıyor. 
Dı#arıdan bakıldı"ında bunun b!r güncel 
sanat nesnes! m! yoksa b!r mob!lya mı 
oldu"unu anlamak zor, k!m b!l!r belk! b!r 
!k! çocuk onun b!r robot oldu"unu dah! 
dü#ünmü# olab!l!r. Yakından bakıldı"ında 
IKEA mob!lyalarının mantı"ında, monte ve 
demonte ed!leb!len b!r yapı olan yapının b!r 
de fanz!n formatında kullanım kılavuzu var. 

Mark Van Yetter, ‘Evolution’, 2011 

Üzer!nde kullanım kılavuzları !ç!n b!r d!key 
raf, b!r de takv!m var. Daha önce b!r sanatçı 
stüdyosunda ve b!r evde bulunan “Evc!”n!n 
en öneml! özell!"! gez!c! olması ve g!tt!"! 
her yerde farklı amaçlar !ç!n kullanılab!lecek 
olması. 

Arkada, esk!den b!r merd!ven altı 
bo#lu"u olan alanda Özgür Atlagan’ın 
“Batan Gem!n!n Malları” yer alıyor. Çöp 
torbalarından yapılmı# b!r çadırın !ç!nde, b!r 
k!#!n!n b!le zor sı"aca"ı b!r bölmede ufak b!r 
tabure var. $zley!c! !çer! g!rmeye cesaret ed!p 
oturdu"unda kar#ısında b!r gem! güvertes!n! 
d!key olarak gösteren ufak b!r telev!zyon 
ekranıyla kar#ıla#ıyor. B!r yandan bütün odayı 
saran T!tan!c’!n popüler olmayan b!r #arkısı 
yo"unla#ıyorken b!r yandan da sanatçının 
f!yat, marka !s!mler!, fırsat ürünler ve verg!den 
muaf !nternet s!teler! okuyan ses! duyuluyor. 
Mekanın !ç!ndek! telev!zyon ve taburen!n 
dı#ında halı, ampul, ve ah#ap kutucuklar 
evc!men b!r hava olu#turuyor. Ancak bu 
evc!men hava, hem darlıktan hem de n!ha! 
b!r çökü#ü, durumdan b!r haber görünen 
tur!stlere yükleyen görüntünün verd!"! 
rahatsızlıktan !ler! gelen b!r den!z 
tutulmasıyla kırılıver!yor. 

Kend!n! bulmak !ç!n çıkılan b!r harcama 
yolculu"una dı#arıdan bakmı# olmanın 
umutsuzlu"uyla aydınlı"a ger! çıktı"ınızdaysa 
Mark Van Yetter’!n zar!f b!r !ç yolculu"u 
resmeden tabloları buna zıt duru#uyla !nsanı 
çarpıyor. Joseph Redwood Mart!nez’!n hemen 
kar#ı duvarda asılı duran s!yah çerçevel! 
s!ms!yah baskılarıysa buna !k!nc! b!r zıtlıkla 
kar#ılık ver!yor. S!yah foto"raf baskılarının 
üzer!nde sadece beyaz b!rkaç kel!me yer alıyor: 
Amer!kalı, Bomba, Dı# mekan, Korku...  

“Ar#!v Anahtar Kel!meler” ser!s! foto"raf 
mecrasının tar!h yazımıyla, gazetec!l!kle, stok 
foto"raf ve reklamla olan !l!#k!s!n! Magnum 
Foto"raf ar#!v!n!n anahtar kel!meler!nden 
foto"raflar seçerek !rdel!yor.

Günün sonunda “Hırsız” genç sanatçıların 
en güncel meseleler!n! farklı mecralarda 
ve b!r arada ele alab!ld!"! b!r serg!. Bunun 
Tophane’de sosyal arbedelere sahne olmu# b!r 
mekanda gerçekle#mes!yse, e"er tesadüfse, çok 
yer!nde b!r tesadüf. 

Sp!r!to’ya bundan sonrak! programında 
genç sanatçılara ne kadar yer verece"!n! 
sordu"umda “Genç sanatçıları tanımak 
ben!m !ç!n $stanbul ba"lamını anlamak !ç!n 
çok öneml!yd!” d!yor. “Bell! b!r co"rafyada 
çalı#an, yen! nes!l sanatçıların ortak meseleler! 
ben!m !ç!n mekan kadar öneml! b!r ba"lam 
olu#turuyor”. $stanbul’a !lk geld!"! 2007 
yılından ber! pek çok Türk!yel! sanatçıyla 
çalı#ma fırsatı buldu"u !ç!n bu !lg!s!n!n aslında 
yen! olmadı"ına de"!nmek gerek!yor. Gelecek 
programdan bahsederken hem gösterece"! 
sanatçılar, hem de h!tap ett!"! !zley!c! k!tles! 
bakımından gençlerle yakından !lg!lend!"! 
özell!kle e"!t!m kurumlarına olan !lg!s!nden 
anla#ılıyor.

Kasım ba#larında b"r ö!leden sonra Mar"’y" 
of"s" olarak da kullandı!ı ev"nde z"yaret 
ett"!"mde deml" çay "ç"p $stanbul’un s"lüet"ne 
kar#ı sohbet ett"k. Saat be#" vurdu!unda 
b"lg"sayarının ba#ına geç"p New York’ta hala 
yurt dı#ı d"rektörlü!ünü yaptı!ı 303 Galer" 
"le "lg"l" "#ler"ne g"r"#t". Çok geçmeden b"r 
yandan Skype’ta konu#uyor, notlar alıyor, 
telefonlar ed"yordu. Arada sırada "#ten 
kafasını kaldırdı!ında burada olmasıyla "lg"l" 
konu#maya devam etme fırsatı buluyorduk. 
Gecen"n "lerleyen saatler"nde tekrar $stanbul’a 
konsantre olup “Hırsız” serg"s" "ç"n planlarını 
gözden geç"rd"...

Mar!’ye neden burada oldu"unu 
sordu"umda en !çten gülümsemes!yle ve 
sam!m!yetle “burayı sev!yorum, b!r sürü 
arkada#ım var burada” d!yor. Sonra daha 
profesyonel b!r d!lle Protoc!nema’nın b!r 
aya"ının neden burada oldu"unu anlatmaya 
g!r!#!yor. $stanbul’un büyük b!r potans!yel! 
oldu"undan, New York’tan farklı olarak henüz 

“Genç sanatçıları tanımak 
ben!m !ç!n "stanbul ba#lamını 
anlamak !ç!n çok öneml!yd!. 
Bell! b!r co#rafyada çalı$an, 
yen! nes!l sanatçıların ortak 
meseleler! ben!m !ç!n mekan 
kadar öneml! b!r ba#lam 
olu$turuyor.”

satüre olmadı"ından bahsed!yor. “New York’ta 
gerekl! destek mekan!zmalarının, kurumların 
ve sey!rc!n!n varlı"ı bell! b!r noktada yen!l!kç! 
b!r #ey üretmeye yer kalmadı"ı h!ss!n! 
uyandırıyor, oysa $stanbul’da katılımcılı"a hala 
yer var”. 

Burada yapmak !sted!kler!n! b!l!yor, “ben!m 
prat!"!m serg! yapmak” d!yor. “$y! yaptı"ım !#! 
burada yapmaya devam ederken yen! b!r #ey 
olu#turab!l!r, buradak! alanın gen!#lemes!ne 
ve çe#!tlenmes!ne b!r katkıda bulunab!l!rsem 
çok mutlu olurum”. Öte yandan nasıl 
yapaca"ını süreç !ç!nde ke#fedecek olmanın 
heyecanını da ben!ms!yor. Bu onun !ç!n b!r 
ke#!f ve b!r deney; “e"er bunun sonuçlarının 

nereye varaca"ını b!lseyd!m bunu yapmazdım” 
d!yor. “Tıpkı b!r sanatçının b!r eser üzer!nde 
çalı#maya ba#ladı"ında sonuçta ortaya ne 
çıkaca"ını b!lmed!"! g!b!” d!ye de ekl!yor.

Kasım ortası, b"r açılı#ta konu#urken Ceng"z 
Çek"l’e rastlıyoruz. Sp"r"to Ceng"z Çek"l’" çok 
takd"r ed"yor, b"r hoca olarak neler yaptı!ı 
konusunda uzun b"r sohbete g"r"#"yorlar. 
Çek"l “sanırım artık serg" yaparak daha "y" 
hocalık ed"yorum” d"yor. Gecen"n ger" kalanı 
boyunca Türk"ye’dek" sanat okullarıyla "lg"l" 
konu#uyoruz.

Çek!l’!n sözler! Protoc!nema’nın m!syonuyla 
öneml! b!r dü#ünsel paralell!k te#k!l ed!yor. 
Sp!r!to da Çek!l g!b! “b!r serg! yapmak da 

‘The Goods of the Sunken Ship’, 2011. Foto!raflar: Gizem Demirel



ö"renmek, ö"retmek ve konu#mak !ç!n b!r 
fırsattır” d!yor. $stanbul’dak! macerasındak! 
deneysell!"e bakılırsa bunu kend!s! !ç!n de b!r 
ö"ren!m fırsatı olarak görüyor. “New York’tak! 
of!s!mde oturmuyor olmamın b!r sebeb! de 
farklı fırsatlarla ve zorluklarla kar#ıla#mak, 
aklımı yen! #eylere açmak !stemem” d!yor.

Bu ba"ımsız g!r!#!m!n #!md!ye kadark! 
programında beraber çalı#tı"ı Sabancı 
Ün!vers!tes! !le yakın !l!#k!s! tesadüf! de"!l. 
Sp!r!to pek çok kurum ve destek mekan!zması 
arasında okulların sanatçılara en do"rudan 
deste"! sa"ladı"ını dü#ünüyor. 

“B!r e"!t!mc! olmayı dü#ünmüyorum, ama 
bu konuda farklı perspekt!fler! olan !nsanları 
b!r araya get!reb!lmek !lg!nç olur” d!yor. 
Bunu uzun b!r süreç ve çok yönlü b!r e"!l!m 
olarak ele alıyor. %!md!ye kadar gerçekle#t!rd!"! 
!k! serg!den örneklend!rmek gerek!rse, 
Protoc!nema’nın sanat okullarıyla olan !l!#k!s! 
genç sanatçıları yerle#!k sanatçılarla !let!#!me 
sokup, !#b!rl!"!ne yöneltmek; konu#malar 
ve söyle#!ler düzenlemek veya b!r serg! 
formatında b!r araya get!rmek g!b! pek çok 
#ek!l alab!l!yor. Genç sanatçıların !lk elden 
serg! kurmak, planlamak g!b! prat!klerle 
!lg!lenmes!n! de sa"lıyor.

Protoc!nema’nın e"!t!me verd!"! önem 
ba"lamında Sp!r!to’nun ho#una g!den 
formatlardan b!r! Meks!ka’dak! SOMA 
programı. Varolan okulların, müzeler!n 
ve galer!ler!n d!nam!kler!ne b!r alternat!f 
olu#turmayı hedefleyen kurumun en öneml! 
!#lev! ders programları ve m!saf!r 
sanatçı programlarıyla d!yalog sa"lamak 
ve bu #ek!lde sanat üret!m!n! tet!klemek ve 
desteklemek. 

Gelecek Program...
Protoc!nema’nın b!r sonrak! projes!, seyyar 

sanat anlayı#ını daha da !ler!ye ta#ıyacak olan, 
Dom!n!que Gonzalez-Foerster’ın N!san ayında 
mehtaplı b!r $stanbul geces!nde verece"! b!r 
part! olacak.

90’lı yıllarda $ng!ltere’de YBA nesl! 
yüksel!#te oldu"u sırada Fransa’da Gonzalez-
Foerster, Ph!l!ppe Parreno ve P!erre Huyghe 
g!b! !s!mlerle b!rl!kte obje odaklı olmayan 
!#ler üretmeye ba#lamı#lardı. Grenoble’da 
okuyan ve !l!#k!sel estet!k ekolünden tanınan 
bu sanatçılardan Gonzalez-Foerster Da!ly 
Telegraph gazetes!yle yaptı"ı b!r söyle#!de 
sanata yakla#ımını “tablo veya heykel g!b! obje 
üret!m!nden z!yade t!yatro ve sahne sanatı 
olarak” tanımlamı#tı.

Mekana ve zamana özel !#ler yapan 
Gonzalez-Foerster daha önce !k! kere geld!"! 
$stanbul’da verece"! part! !ç!n genç sanatçı 
Tr!stan Bera !le beraber çalı#acak. Daha önce 
Kunsthalle Zür!h !ç!n Barengasse Müzes!’nde 
“Human Valley” adlı b!r proje üzer!nde çalı#an 
!k!l! bugünlerde $stanbul’da verecekler! 
part!’n!n yanı sıra Bunuel’!n “Belle de Jour” 
f!lm!ne ön-bölüm olacak b!r kısa f!lm üzer!nde 
çalı#ıyor. Q

Protoc!nema’nın sanat 
okullarıyla olan !l!$k!s! genç 
sanatçıları yerle$!k sanatçılarla 
!let!$!me sokup, !$b!rl!#!ne 
yöneltmek; konu$malar ve 
söyle$!ler düzenlemek veya 
b!r serg! formatında b!r araya 
get!rmek g!b! pek çok $ek!l 
alab!l!yor. 
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