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M�n�ma Moral�a, Zen ve varlığın
dokusu
18.01.2018 | Ahmet Ergenç

Ahmet Ergenç, L�m�ted �ç�n hazırladığı Tuhaf Açı
başlıklı dosyasının �k�nc� yazısında Ahmet Doğu İpek'�n
üret�m�n� yorumladı. Ergenç'�n hareket noktasıysa,
Ahmet Doğu İpek'�n şeylere bakarken yakaladığı
ontoloj�k gen�ş açının yarattığı yoğunlaşma hal�

Repair III, Kağıt üzerine suluboya ve altın, 145 x 110 cm, 2017

 

Ahmet Doğu İpek’�n �şler�ne med�tat�f b�r yoğunluk arayışı ve yoğunlaşma

hal�n�n hak�m olduğu söyleneb�l�r. Bu yoğunlaşma hal�n�n ‘resm�n ontoloj�s�yle’

ve ‘göz’ün dünyayla kurduğu �l�şk�yle �lg�lenen Merlau Ponty’n�n ‘görünür ve

görünmez’ şeyler�n ‘dokusu’ ded�ğ� şeyle b�r alakası var. Ponty’ye göre, m�sal

Cezanne b�r yoğunluğu resmeder, bu �lk bakışta görülmeyen b�r yoğunluktur,

göz kend�n� manzaraya tesl�m ett�kçe orada ‘yavaş yavaş ortaya çıkan b�r
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Select Monthorgan�zma’ olarak manzarayı görür. Görünürün ötes�ne geçer ama aslında

ötes�ne geçmem�şt�r, tam olarak �fade ed�lemeyen b�r düzeyle temas kurmuştur.

Böylece bakan göz, şeyler�n dokusuna nüfuz ederek b�r ‘g�zl� b�lg�’ye ya da b�r

h�ss�yata ulaşır. Bu ontoloj�k bakış ve y�ne Ponty’n�n �fades�yle “Varlık’ın soluk

alıp ver�şler�n�n” resmed�l�ş�,  Ahmet Doğu İpek’�n �şler� �ç�n de geçerl�. İpek’�n

kara kalem ç�z�mler� ve suluboya manzaraları varlığın, manzaranın, görünen

şeyler�n �ç�nde, etrafında ya da ötes�nde t�treşen b�r yoğunluğu, b�r dokuyu,

soluk alıp veren b�r manzarayı ya da Cezanne’ın ‘dünya anı’ ded�ğ� şey� arıyor

g�b�. B�r anlamda kend� bakışını manzaraya tesl�m ederek, b�r merkez olarak

kend�s�n� s�lerek, manzaranın �ç�nden ağır ağır yükselen başka b�r anlamı,

ontoloj�k b�r manzarayı resmed�yor. Böyle yaparak da b�r yavaşlığı ve Zen h�ss�n�

besl�yor.

 

Yoğunlaşma, yavaşlık ve Zen h�ss� b�r araya geld�ğ�nde de ortaya yoğun ve fakat

rüzgarlı b�r m�n�mal�zm çıkıyor. Malev�ç’�nk� g�b� (m�sal S�yah Kare) soğuk ve

tekn�k b�r m�n�nal�zm ya da Rothko’nunk� g�b� reng�n tonlarına yaslanan

mesafel� b�r m�n�mal�zm değ�l bu: Yoğun b�r karşılaşmayı, yoğun b�r

duygulanımı ya da dalgalanmaları ve savrulmaları da �çeren b�r m�n�mal�zm.

İpek’�n �şler�ndek� bu ‘ontoloj�k’ meşgul�yet�n b�r ‘metaf�z�k’ h�s yarattığını da

söylemek lazım ama bu ‘dünyev�’ b�r meta-f�z�k hal. Dünyayla alaka kurarken

b�r ‘�lah�’ kaynak değ�l, dünyev� b�r yoğunlaşma hal�, dünyanın yoğunlaşmış

hal�n� arıyor. Ve bu duru-yoğun hal�n �ç�nde, mesela �nsan yapımı b�naların

d�stop�k manzarasını ç�zmekten de ger� durmuyor (bkz. İnşa Rej�m� adlı d�z�).

Böylece �nsan-önces� ya da �nsan-dışı yoğun b�r pr�m�t�f manzarayla, �nsanın-

aşırı-burada oluşunu gösteren manzaraları b�r araya get�reb�l�yor. Buna erken

dönem anatom�k ç�z�mler� andıran yarı-hayal� ‘böcekler’ d�z�s� de eklen�nce

İpek’�n �şler�ndek� üçlü g�d�şat tamamlanıyor: (1) Varlığın ontoloj�k manzarası,

(2) �nsanın d�stop�k müdahales� ve (3) küçük varlıkların düzen�. Ahmet Doğu

İpek’� Tuhaf Açı’nın �k�nc� konuğu kılan şey, şeylere bakarken yakaladığı bu

ontoloj�k gen�ş açının yarattığı yoğunlaşma hal�d�r.
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Construction regime, Kağıt üzerine suluboya,120 x 110 cm, 2016

 

S�yah Su Kayıtları ya da Ontoloj�k Temas

 

Maur�ce Blanchot’nun çok sevd�ğ�m Karanlık Thomas adlı ‘ontoloj�k’ romanı,

 aslında çevres�yle arasında düşünsel, felsef� ve duyusal b�r mesafe h�sseden

‘yabancı’ Thomas’nın varlıkların en sarmalayıcısı olan den�zle temas kurma,

hatta hemhal olma çabasını anlatan müth�ş b�r pasajla açılıyor. Bu pasajda

Thomas önce mesafes�n� koruduğu den�z�n �ç�nde, ‘kend� düşünceler�ne

rağmen’ ağır ağır kaybolmaya başlar, bu kayboluş esnasında su yabancı b�r sıvı

olmaktan çıkıp, onun b�r uzvuna dönüşür. Öyle k� b�r süre sonra dalgalar onun

kollları g�b� olur. Bu sarmalanma hal�, ‘varlık’la b�r temas kurma ve ‘kend�n�

unutma’ hal�d�r. “Kend�nden çıkıp boşluğa süzülüvermen�n, su düşünces�

�ç�nde dağılmanın verd�ğ� sarhoşluk” Thomas’nın varlığı h�ssetmes�n� ve geç�c�

de olsa b�r ‘huşu’ h�ss�ne kapılmasını sağlar. Ama buradak� mekan�zmalar hep

bulanık ve sallantıdadır çünkü Thomas ‘düşünmey�’ ve nesneler� b�rer düşünce

nesnes� olarak algılamayı bırakmaz, bu nedenle de ormanda, gecen�n

karanlığında ya da bazı hayvanlar karşısında ancak geç�c� ‘huşu’ anları ve der�nl�k

sarhoşlukları yaşar. Bu hal�yle Thomas hep b�r yoğunlaşma, ‘ontoloj�k temas’

arayışındadır, “varlıkları b�rb�r�nden ayıran mesafen�n kaybolacağı” anı arar.

 Ahmet Doğu İpek’�n S�yah Su Kayıtları ser�s� bana Thomas’nın bu

yoğunlaşma arayışını hatırlatıyor. Ser�n�n �lk parçasında s�yahın katmanlarının

g�tg�de açıldığı b�r bulanık (ya da t�treşen) manzara (muhtemel b�r ‘dağ’

manzarası) var. Bakanla bakılan ayrımının ortadan kalktığı bu manzarada b�r

temas, b�r yüceyle temas hal� �mkanı doğuyor. S�yahın haf�ften açıldığı ve b�r

beyazlığa doğru g�tt�ğ� katmanlar, varlığın ya da büyük har�e Varlık’ın (bkz.

He�degger) katmanları g�b� duruyor. Bakan öznen�n tam anlamıyla tar�f

ed�lemeyen (ya da ben�m edemed�ğ�m) b�r h�s yoğunlaşması �ç�nde hem

tamamlandığı hem de dağıldığı b�r hal. Özneye yüklenen mutlak katılığın da,

mutlak akışkanlığın da kend�ne yer bulamadığı b�r pr�m�t�f  ve fakat ‘düşünsel’

manzara. Ser�n�n �k�nc� parçası Kare 1 �se dışarıdak� görüntüyle teması kesm�ş

b�r bakışın ürünü; b�r �ç manzara, b�r z�h�nsel manzara g�b�. Burada daha çok b�r

‘kara’ Zen h�ss� ağır basıyor. ‘Kare’n�n  kenarları haf�ften esn�yor, b�r kara

kütlen�n �ç�nde nefes alıp veren, geotmetr�ye sığmayan b�r şey var burada.

Ponty’n�n Varlık’ın nefes alıp ver�şler� ded�ğ� şeye yakın b�r şey. Ser�n�n

dördüncü parçası S�s’te bu nefes alıp ver�ş daha da h�ssed�l�yor. Dağılan b�r

mürekkep lekes�n� andıran bu bulanık ve katmanlı form, b�r yaşayan

organ�zmayı andırıyor. Doğal b�r organ�zmadan çok, b�r düşünce

organ�zmasını. Dış dünyaya kapalı ya da dış dünyaya kend� reng�n� veren b�r

düşünce prat�ğ�n�n ürett�ğ�, kend� �ç denges�ne sah�p tuhaf b�r canlı g�b�. Bu

ser�dek� İz �se bu dengedek� dağılmayı göster�yor, dağılan ve akan mürekkep

lekes� g�b�. Düşünce lekes� g�b�. Bu ser�dek� bu ontoloj�k uğraş, düşünen �le

düşünülen arasındak� mesafen�n hem kalktığı hem de düşünen (ya da bakan)

öznen�n b�r alt damar olarak varlığını h�ssett�rd�ğ� b�r müphem dengey�

h�ssett�r�yor. Yarattıkları ‘huşu’ h�ss�n�n ardında bu yatıyor olsa gerek.

 

Kayaları Tam�r Etmek ya da M�n�ma Moral�a

 



Ahmet Doğu İpek’�n Repa�r adlı ser�s�nde, bakanla konuşan ‘başlı başına’ b�r

varlık g�b� duran kayalar var. Bu kayaların yarattığı �lk duygu pr�m�t�f b�r duygu:

Camus’nün varoluşçu ‘saçma’ duygusunu tar�f ederken bahsett�ğ� pr�m�t�f

manzaraya ger� dönüş hal�n� hatırlatan b�r yüzleşme. Camus ‘varoluşçu an’da

dünyanın uygarlık-önces� ‘anlamsız’ (ya da anlam mekan�zmalarından yoksun)

hal�ne ger� döndüğümüzü söylüyor. B�r dağ ya da kaya parçasına ya da yıldızlara

baktığımızda b�r pr�m�t�f ürpert� h�sseder�z. Çıplak b�r dünyanın yarattığı

ürpert�d�r bu:  “B�n yıllar ötes�nden dünyanın �lkel düşmanlığı yüksel�r b�ze

doğru... B�r san�ye �ç�n dünyayı anlamaz oluruz.” Bu saçmalaşma-yabancılaşma

hal� yen� b�r �ht�mal de barındırıyor �ç�nde, b�r yoğunlaşma �ht�mal�: “Dünyanın

bu yoğunluğu ve yabancılığı, saçma (absurde) budur �şte.” Anlam mekan�zması

ortadan kalktığında yaşanan bu �lkel korku, ver�lm�ş anlamların ortadan

kalkmasından kaynaklanır. Ama yen� b�r ‘bakış’ın yoğunluğunu da taşır. Repa�r

ser�s�nde ‘uzaydan düşmüş’ g�b� duran kayalar, �şte bu ürpert� ve yoğunluğu

h�ssett�r�yor. Ama bu kadarla sınırlı değ�l. B�raz daha yakından bakıldığında

kayalar üstündek� ‘çatlaklar’ ve bunları tam�r eden ‘altın tozları’ görünüyor.

Dünyanın kend�s�nde, en ‘sağlam’ şeyler�n metaforu olan kayalarda b�r

kırılganlık görmek ve bunu tam�re g�r�şmek, bu �şlerdek� ‘tuhaf açı’yı

oluşturuyor. Buradak� tam�r yöntem� de man�dar: Japonların kırılan ‘hassas’

eşyaları (seram�k vazolar vesa�re) altın kullanarak tam�r etme yöntem� olan

‘k�ntsug�’, çatlakların altınla ‘kapatılmasından’ oluşuyor. Böylece çatlak yerler�

(�nsan beden� benzetmes�yle ‘yara �zler�’ de d�yeb�l�r�z buna) kapatılmıyor, �lk

tamlığa ger� dönüş, sank� h�ç çatlak açılmamış g�b� yapılmıyor: Çatlak �zler� b�r

anlamda daha da bel�rg�nleşt�r�lerek estet�k b�r dönüşüme uğratılıyor. Bu kaya

manzaralarındak� ‘k�ntsug�’ operasyonunun �k� anlamı var: B�r�nc�s� bunun

‘hassas’ olmayan b�r kütleye, kayaya uygulanması, �k�nc�s� de bu uygulamanın

nesnes�n�n �nsan yapımı değ�l, doğa yapımı olması. Böylece ‘hassas’ sayılmayan

şeyler�n hassaslığı ve �nsanın doğayı tam�r etme �ht�mal� aralanıyor.

Ahmet Doğu İpek bu �şler� Galata Rum İlkokulu’nda açılan Günler serg�s�nde

mekana gökten düşmüş g�b� duran b�r kayanın devamı olarak serg�lem�şt�. O

serg�de mekana düşen kaya Galata Rum’un esk� sah�pler�n�n yaşadığı pogrom ve

sürgünün yüzleş�lmeyen anısını �fade ed�yordu. Mekanı bozuyor, b�r şeyler�n

‘yanlış’ olduğu h�ss�n� uyandırıyor ve göz ardı ed�lemeyecek ‘varlığıyla’ b�r

düşünce kanalı açmaya çalışıyordu. Buradan bakıldığında, Repa�r ser�s�ndek�

kayalar da sosyoloj�k b�r katman kazanıyor. Yer�nden ed�lm�ş �nsanlar genell�kle

kend� ülkeler�ndek� ‘evler�n�n’ (b�nalar vesa�re) kayalara, ağaçlara da b�r özlem

duyduklarını söylerler. B�r şehr�n ya da ülken�n toplumsal olmayan ‘dokusu’ da

oranın b�r anlamda parçası olduğu �ç�n buradan g�denler aslında o sosyoloj�k-

olmayan dokuda da b�r eks�kl�k bırakırlar. Mesela kayalarda. Neden olmasın?

Bu anlamda ‘tam�r’ d�z�s�nde tam�r ed�len kayalar b�r toplumsal yön de taşıyor

ve tam�r yöntem� olarak ‘kaybı daha da bel�rg�nleşt�ren’ b�r yöntem�n

öner�lmes�, hafızada sürekl� b�r yüzleşme �ht�mal�n� yaşatıyor ve tam�r ya da

telaf�ye tekn�ğ�n yanı sıra b�r ‘poet�k’ yan da katıyor. Tar�htek� zulüm

mekanlarının (mesela �şkenceler�n yapıldığı b�r hap�shanen�n) yıkılmak yer�ne

b�r müzeye dönüştürülmes� çağrısı da benzer b�r da�m�-yüzleşme, kırık ve yarayı

görünür tutma �steğ�n�n b�r parçası.

 



Günler serisinden, Kağıt üzerine suluboya, 39 x 33 cm, 2017

 

Bu ‘sakatlanmış’ kayalar bana Adorno’nun Magna Moral�a’ya (büyük et�k)

başka türlü b�r et�k önerd�ğ� M�m�na Moral�a’nın (küçük et�k) alt başlığını

hatırlatıyor: “Sakatlanmış Yaşamdan Yansımalar”. Adorno’nun öner�s�

bütüncül b�r teor�yle değ�l, küçük, hassas ve ‘yavaş’ düşünce fragmanlarıyla bu

‘sakatlanmış’ hayat üzer�ne düşünmek ve yen� b�r et�k yaratmaktı. Referans

noktası olarak felsefen�n büyük kavramlarını değ�l, küçük vakaları ya da kültür

fragmanlarını alıyordu Adorno. M�n�ma Moral�a’nın önerd�ğ� yöntem aslında

şu afor�zmada vücut bulmuştu: “Göze batan kıymık en büyüteçt�r.”  İpek’�n bu

‘tam�r’ etme ser�s�nde ve d�ğer bazı �şler�nde de Adorno’nun küçük şeylerden,

‘kıymıklardan’ yola çıkan ‘küçük et�k’ yaklaşımını h�ssetmek mümkün. En

azından ben h�ssed�yorum.

 

İpek’�n adını M�n�ma Moral�a’dak� b�r fragmandan alan b�r d�z�s� de var: İk�nc�

Hasat. Bu fragmanda şöyle d�yor Adorno: “Yetenek belk� de yücelt�lm�ş öfkeden

başka b�r şey değ�ld�r... [öfkel�] enerj�ler� sabırlı gözlem�n yoğunlaşmasına

dönüştürme ve böylece şeyler�n g�z�n� ortaya çıkarana kadar uğraşma kapas�tes�,”

İk�nc� Hasat ser�s�ndek� rüzgarlı med�tasyon hal� de, büyük öfkey� sağaltıp

dönüştüren, küçük yoğunlaşma anlarının �fades� g�b� duruyor. Büyük öfken�n

öfke duyulan şey�n tamamen dışına çıkacak şek�lde dönüştürülmes� de, estet�k-

pol�t�k b�r hamle olarak görüleb�l�r.  Bu dalgalı f�gürlerde ortaya çıkan dokular,

görünen şeyler� ağır b�r katman g�b� kaplayan pol�t�k-kültürel hal�n dışında,

 ‘şeyler�n g�z�’ �ç�n b�r kapı ya da nefes alma penceres� aralıyor da olab�l�r.

 

B�nalar Versus Böcekler ya da İnsan-Merkezc�l�ğe Karşı
 

Ş�md�ye kadar bahsett�ğ�m �şlerde İpek’�n �nsan-dışı (ya da önces�) varlık hal�yle

teması söz konusuydu. Construct�on Reg�me - Bu�ld�ng Porn adlı ser�dek� �şler

�se �nsan müdahales�n�n ‘pornograf�k’ derecede h�ssed�ld�ğ� �nşa manzaraları

�çer�yor. Bu manzaraları kel�men�n metafor�k anlamıyla b�rer ‘natürmort



- ölüdoğa’ olarak görmek mümkün. Yukarıda bahsett�ğ�m ‘varlığın nefes alan

hal�’n�n h�ç olmadığı, varlık ya da doğa �ç�n b�r nefes alma �ht�mal�n�n kalmadığı

b�r �st�la manzarası bu. B�naların resmed�l�ş�ndek� �nanılmaz detaycılık da

manzaralardak� boğuculuğu arttırıyor. P�ranes�’n�n 18. yüzyıldak� b�na

ç�z�mler�n�n ‘cehennems� m�mar�s�’n� burada da h�ssetmek mümkün. B�r d�ğer

18. yüzyıl ‘cehennem ç�zer�’ Goya’nın Kara Res�mler’�ndek� grotesk hava da

burada bell� bel�rs�z h�ssed�l�yor. Sözde rasyonel b�r temele dayanan mevcut �nşa

faal�yet�n�n ulaştığı ‘�rrasyonel’ ve ‘grotesk’ sev�yey� göstermek, pol�t�k açıdan

gayet öneml�. Doğanın jungle’larını ‘uygarlık’ adına yok eden �nsanların, kend�

yapay-b�na-jungellarını üretmeler�, aydınlanma retor�ğ�n�n n�hayet�nde

Naz�zme kadar uzanan b�r müdahaley� üretmes�ne paralel b�r şey:

Aydınlanma’nın rasyonell�ğ�n�n �ç�nde ‘�rrasyonel’ denet�m çabası nasıl pol�t�k

b�r cehenneme yol açtıysa, ‘aydınlanma’ romanı Rob�nson Crusoe’dan bu yana

uygarlık �nşası da b�r cehennem manzarası yarattı.

 

Ahmet Doğu İpek’�n bu cehennems� b�nalardan sonra, böcekler�n küçük

yaşamını ve doğal formlarını detaylı b�r şek�lde gösteren Böcekler ser�s�ne

yönelmes� de anlamlı.  17. ve 18. yüzyılda b�tk�ler� ve hayvanları ‘b�l�msel’ b�r

bakışla resmeden Mar�a S�bylla Mer�an’ın botan�k ve etnomoloj�k ç�z�mler�n�

hatırlatan bu ç�z�mler, böcekler�n ‘m�kro-dünyasını’ resmederken, Mer�an’ın

ç�z�mler�nden farklı b�r ‘a�ect’ yaratıyor. B�r ‘aydınlanma’ ç�zer� olarak Mer�an,

b�tk� ve hayvan m�tler�ne karşı b�l�msel tasv�rler yapmaya çalışıyordu. Her ne

kadar Sur�nam’a g�d�p oradak� doğal hab�tat �ç�nden böcek ve b�tk�ler� ç�zm�ş

olsa da, dolaylı olarak b�r Aydınlanmacı kolonyal�st projeye h�zmet etmekten

kaçamamıştı. Aydınlanma düşünces�n�n vücut bulmuş hal� olan

ans�kloped�lerde yayımlanab�lecek ya da müzelerde serg�leneb�lecek ç�z�mlerd�

bunlar. Ahmet Doğu İpek’�n ç�z�mler� �se o böcekler�n dış formunun yanı sıra

‘�ç yaşamı’ den�leb�lecek karmaşık b�r öğey� daha h�ssett�r�yor. Hem doğadak�

karmaşık b�r ‘yapı’ karşısında huşuya kapılma hem de böcekler�n ‘hayatı’

üzer�ne düşünme �mkanı tanıyan bu ‘yarı-hayal�’ ç�z�mler, b�r ‘h�kaye’ de

�çer�yor ve bu ‘h�kayeler’ (ya da ‘m�tler’) dünyayı b�r sürel�ğ�ne de olsa �nsan-

merkezl� b�r yer olmaktan çıkarıyor. İnsan-merkezl�l�ğ�n bozulması da

günümüzde en ac�l pol�t�k hamlelerden b�r� olab�l�r. Kafka’nın met�nler� ve

sonrasında Deleuze’ün ‘hayvan-oluş’ üstüne yazdıkları ve bugünlerde ‘�nsan-

sonrası’na da�r ortaya atılan teor�ler, b�r kurtuluş projes�n�n �nsanı (ya da �nsan-

özney�) ve buna yüklenen dışlayıcı anlamları aşındırmakla başlayacağına �şaret

ed�yor. İnsanın aşırı-buradalığını gösteren o ‘pornograf�k’ b�nalar da, �nsan-

merkezc�l�ğ�n kasvetl� ve d�stop�k b�r örneğ�d�r. Böcekler�n fısıltısı �se �nsan-

merkezc�l�ğe karşı duran b�r h�s ve düşünce hattını hatırlatır. İpek’�n bu ‘açıyı’

görmes� ve göstermes� bence çok öneml�.

  

Kayıtlar ya da Evren Tarafından Del�nmek
 

Son olarak İpek’�n şahs� m�toloj�s� ve hatta kozmoloj�s�n� tamamlayan Günler

adlı ser�s�nden ve bunun doruk noktası sayılab�lecek Stars adlı ‘şaheser�nden’

(Bu kel�mey� bu �ş �ç�n kullanmaktan h�ç �mt�na etm�yorum) bahsedeceğ�m.

Günler, 157 gün boyunca her gün yapılan b�r med�tat�f resmetme faal�yet�n�n

ürünü. S�yah Su Kayıtları’nda görülen o ‘kusursuz-olmayan’ s�yah kareler,

burada b�rer günlük öğes� g�b� kullanılmış. Her güne b�r ‘med�tat�f kayıt.’ Bu
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�şlerde h�ssed�len sabır ve yavaşlık y�ne müth�ş b�r yoğunlaşmayı sağlıyor.

Yavaşlık zaten b�r yoğunlaşma aygıtıdır. Kundera’nın da Yavaşlık’ta açıkça

söyled�ğ� g�b�: “Yavaşlığın düzey� anın yoğunluğuyla doğru orantılıdır; hızın

düzey� unutmanın yoğunluğuyla doğru orantılıdır.” Bu �şlerde b�r

kend�l�ğ�ndenl�k, b�r kusurluluk da görülüyor: İnsan ürünü tam denet�ml� b�r

süreçten çok, b�r doğa olayının dağınıklığına yakın duruyorlar. Yan yana

geld�kler�nde ‘yoğun b�r uğultu’ oluşturduklarını söylemek de mümkün. Paul

Celan’ın başka b�r bağlamda söyled�ğ� g�b�: “Karalama defterler�nde  dünya

uğuldamaya başlar.” Bu uğultunun görsel hal�n� yaratmak, dünyadan hem

uzaklaşmanın hem de dünyayla temas etmen�n b�r yolu.

 

Stars, Hint mürekkebiyle kaplanmış kağıt üzerine kazıma, 125 x 360 cm, 2017

 

Kend�n� dünyaya bırakmak ve mevcut-dünyadan uzaklaşma h�ss� Stars’a da

hak�m. İpek’�n s�yaha boyalı yüzey üzer�nde tek tek çent�kler açarak yarattığı ışık

etk�s�n�n oluşturduğu galaks� manzarası, kend�n� dünyaya bırakışın b�r eser� ama

n�hayet�nde b�r ‘başka dünya’ hal� ortaya çıkıyor. İpek’�n bu �ş� Marleu-

Ponty’n�n bahsett�ğ� ‘varlığın nefes alıp ver�şler�n�’ resmetme hamles�n� doruğa

taşıyor ve Ponty’n�n  Andre Marchand’dan yaptığı şu alıntıyla b�reb�r örtüşüyor:

“Bence ressam evren tarafından del�nmel�d�r, onu delmek �stememel�d�r.”

Stars’ta ‘resm�’ yapan k�ş� tam da evren�n onda açtığı del�kler� kayda geç�rm�ş

g�b� duruyor. Tek tek çent�kler sonucu oluşan b�r galaks� manzarası ya da şahs�

b�r kozmoloj�. Bu ‘gen�ş’ açı da bence Ahmet Doğu İpek’�n mevcut çağdaş sanat

prat�kler� �ç�nde tuhaf b�r açı oluşturmasını ve özel b�r yer ed�nmes�n� sağlıyor.

Merakla �zl�yoruz, acaba bu m�n�mal gen�ş açıyla ve Zen bakışıyla daha neler

yapacak.  
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