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25 N�san 2020 Cumartes�,
06:00

‘Yaşadığım dünya
tepetaklak oldu!’
Sanatçı İnc� Ev�ner KOVİD-19’un zayı�arı ve çares�zler�
vurduğunu, bundan beslenen total�ter rej�mler�n daha
da güçlenecekler�n� düşünüyor, “Korkularımız bu
sürece hız kazandıracaktır, korkuyorum ama bunun
ben� yok etmes�ne �z�n vermek �stem�yorum” d�yor.
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Kad�r Has Ün�vers�tes� Sanat ve Tasarım Fakültes�
öğret�m üyes�, sanatçı İnc� Ev�ner’le karant�na
günler� başlamadan hemen önce �ptal ed�p
etmemekte tereddüt ett�ğ�, sonra küçük b�r
grubun sosyal mesafey� koruyarak açılışına
geld�ğ� son serg�s�nde beraberd�k.

S�yah beyaz desenler� b�r felaket� haber ver�r
g�b�yd�. Serg� ne yazık k� b�r gün açık kalab�ld�.
Karant�na günler�nde İnc� Ev�ner’le yazıştık. Şoku
atlatab�lm�ş, yen� yaşama uyum sağlayab�lm�ş
m�yd�?

Her zamank� duyarlılığı ve �çtenl�ğ�yle yüreğ�n�
açtı; korkularını, ted�rg�nl�kler�n�, umutlarını,
karant�na yaşamını adeta ç�zerek anlattı.

- Bu felaket sen� nasıl etk�led�? Nasıl b�r
düşünce ve ruh hal� �ç�ndes�n?

14 Mart’tan bu yana evde kend� 90 metrekarel�k
yaşam alanımı yen�den tanımlamaya ve hayata
bağlanmak �ç�n yöntemler gel�şt�rmekle
meşgulüm. Ev�n her köşes�, dolaplar ve
çekmeceler, kapı gözetleme del�ğ�, pencereler�
gözden geç�rerek yen� hayatımın mekânsal
koşul ve �mkânlarını kavramaya çalışıyorum. Bu
ben�m 6 sened�r �ç�nde yaşadığım evden başka
b�r şey.

Ev, atölyeden önce kalınması gereken geç�c� ve
arada dostların davet ed�ld�ğ� b�r mekânken
ş�md� ben� dışarının tehl�keler�nden koruyan
güvenl� b�r yuvaya dönüşmüş gözüküyor ama
artık bundan da em�n değ�l�m.
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Güven ve güvens�zl�k, �çer�s� ve dışarısı, dost,
düşman arasındak� ger�l�m hayat� b�r önem
kazandı. Dünyanın ger� kalanından ayrı düştüm
ve gölgem� kaybetmek üzerey�m! Bu dehşet
ver�c� b�r şey ama sonra �nsan olarak yavaş yavaş
uyum sağlama yetenekler�m� devreye soktum.

Zaman ve mekân arasındak� �l�şk� altüst olmuştu
ve bununla başa çıkmak durumundayım. Sınırlı
b�r mekânda yaşarken sonsuz b�r uzamın �ç�ne
düştüm. Bu düşünce ve algı ufkunun açılması,
gen�şlemes� anlamına gelm�yor. Ben� bana tar�f
eden prof�ller acaba ben�m sosyal k�ml�ğ�m� de
m� oluşturuyor? Bütün bu ağların ortasında
kend�m� s�nek g�b� h�ssed�yorum. Acaba yen� b�r
kölel�k b�ç�m� m� doğuyor? Öyleyse şayet, onların
z�hn�m� ele geç�rmeler�ne nasıl engel olab�l�r�m?

Bu korkuyla başa çıkmak �ç�n edeb�yat ve
ç�z�mlere sığındım. Edeb�yatla günde 50
adımdan fazla atmadan uzaklara g�deb�l�yorum.
Neredeyse bedens�z fakat hayaller ve duygular,
z�h�nsel yet�ler�m�n gen�şlett�ğ� b�r dünyada
pusulasız yaşamaya çalışıyorum. Gerçekç� olmak
gerek�rse b�r yandan b�reysel olarak z�hn�m�
beslemeye ve onu canlı tutmaya çalışıyorum
ama öte yandan her şey, b�ld�ğ�m� düşündüğüm
daha önce yaşadığım dünya tepetaklak olmuş
durumda.

KOVİD-19 zayı�arı çares�zler� vurdu; bundan
beslenen total�ter rej�mler daha da
güçlenecekler. Korkularımız bu sürece hız
kazandıracaktır. Elbette korkuyorum, evet çok
korkuyorum ama bunun ben� yok etmes�ne �z�n
vermek �stem�yorum.

‘BÜYÜLENMİŞ GİBİYİZ’

- Üretmeye devam ed�yor musun? Stüdyoda
çalışamamak sen� etk�l�yor mu?

Sanat her tür durum ve şartta varlığını
sürdürecekt�r ama hang� mecrada
gerçekleşecek ve nasıl b�r d�l gel�şt�recekt�r bunu
zamanla göreceğ�z. Şu ara hep�m�z büyülenm�ş
g�b� network’ler �ç�nde kaybolmak üzerey�z.

V�rüsün yavaşlattığı hayatlarımızı yen� kontrol
mekan�zmalarının gel�şmes� �ç�n �deal b�r fırsata
dönüştürmek �steyen �kt�dar mekan�zmalarıyla
fena halde derd�m�z olacak. Dünya �ç�nde
eyleyen b�r varlık olma olanağı tamamen askıya
alınmış durumda. Acaba bu zaf�yet ve korku
ortamı hang� canavarların �ştahını kabartmakta
ve d�j�tal ağlar buna nasıl h�zmet etmekte?

D�j�tal görüntü teknoloj�ler� b�z� �mge
bombardımanı �ç�nde boğmak üzere ve b�z bu
yüzden gözler�m�z� ve z�hn�m�z� bu görüntü
k�rl�l�ğ�ne karşı korumak �ç�n b�r süre
kapatmalıyız d�ye düşünüyorum. D�j�tal görseller
hızlı b�r tüket�me neden oluyor.

Klas�k res�mler�n g�ft’ler�, homemade v�deolarla
çok eğlen�yor, anlık anarş�st duygularımızı
kolayca tatm�n edeb�l�yor, küçük yaratıcılıklarla
nars�st yanımızı besl�yoruz. Ama sanatını görsel
b�r d�lle �fade eden ben�m g�b�ler ne yapacak?
Bence fena halde bu g�rdabın �ç�ne çek�l�yoruz.
Sanatçılar ya bu görsel akışa katılacak ya da b�r
adım ger� çek�l�p, durup düşünecekler.

Ben kend� adıma, kend�m �ç�n tem�z b�r alan
yaratmaya çalışıyorum, bu ağlardan
olab�ld�ğ�nce uzak kalıp, sess�zce durup
düşünmek �st�yorum. Öte yandan, elbette
sanata duyulan �ht�yaç h�çb�r zaman tükenmez.
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sanata duyulan �ht�yaç h�çb�r zaman tükenmez.
Aks� takd�rde tanıklıklar ve aynalar, gölgeler
sonsuza kadar yok olacaktır ve �nsanlık yıkıcı
yüzünü ve doğada ve dünyada sebep olduğu
felaketler� anlayamayacaktır.

Esk�z defter�me baktığım zaman, bunlar sadece
b�r gün açık kalan Galer� Nev İstanbul’da
serg�led�ğ�m desenler�n devamı g�b�.
Mekânlardan b�tk�lere oradan Ant�gon’a ve
başka şeylere dönüşen başı sonu olmayan ama
sürekl�l�ğ� olan ç�z�mler. Bu günlerde belk� daha
çok tuhaf mekan ç�z�mler� yapıyorum. Aklın
kavrayamadığına bu ç�z�mler şek�l vers�n
�st�yorum. Gelecek konusunda h�çb�r öngörüm
yok ve olsun da �stem�yorum. Sadece devam
etmen�n günlük metodlarını bulmak �st�yorum.

VİRÜSTEN TEHLİKELİ ŞEYLER...

- Gelecek �ç�n umutlu musun? Nasıl b�r dünya
olacak? Ve bu dünyada sanatın yer� ne?
Korona günler� üret�m� nasıl b�r eserde ortaya
çıkacak?

B�r eser ortaya çıkarmaktan çok bu süreçten
değ�şerek çıkmak �ster�m ve dünyanın da
değ�şmes�n� �ster�m. Yaptıklarım yaşadığımız
dünyanın b�r bet�mlemes� olmayacaktır ama ne
olacağını da ş�md�den tar�f edemem.

Ama yen� özgürlük �mkânları arama �ht�yacı
�ç�nde olacağımızı ve bunun �ç�n yen� yetenekler
gel�şt�rmem�z gerekt�ğ�n� h�ssed�yorum. İkt�dar
aygıtlarından kend�m�z� nasıl koruyab�l�r�z sorusu
aklımızda olacak. Derslere devam ed�p
öğrenc�lerle b�rl�kte sanatla nasıl canlı ve
dayanıklı b�r düşünce d�l� yaratab�leceğ�m�z�
tartışmaya devam edeceğ�z. En öneml�s� şu
anda v�rüsten daha tehl�kel� şeyler olmakta,
b�r�ler� ateşler yakıyor, kazanlar kaynatıyor. Bunu
aklımızdan çıkarmadan devam edeceğ�z.

En �y� d�leklerle varlık alanlarımızı doğanın tüm
�mkânlarının �ç�nde yen�den tar�f
edeb�leceğ�m�z�, mücadele etmek �ç�n yen�
araçlar bulacağımızı ve k�b�r ve benc�ll�ğ�m�zle
zarar verd�ğ�m�z, sömürdüğümüz her tür canlı
ve cansız dünyaya daha fazla saygı duyacağımızı
umut etmek �st�yorum.
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