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Füsun Onur, Beyaz Kağıt Üzerinde
Alan Ayırmak (1965-1966)
Eskizler, 50 adet, Gökcisimleri Üzerine,
Arter, Yerleştirme Görüntüsü, 2020
[sağdaki görsel]

Füsun Onur, Fısıltı (2010)
Ahşap tabureler ile yerleştirme
Dinleyen Gözler İçin, Arter,
Yerleştirme Görüntüsü, 2020

Füsun Onur’un Kaleminden

İŞLER VE DÜŞÜNCELER

S

on zamanlarda Füsun Onur’un adını sıkça duyuyoruz. Üretimine 50 yılı
aşkın süredir devam eden sanatçının işleri yurt içi ve yurt dışında birçok
sergide ve uluslararası bienallerde yer aldı. Bu zaman diliminde özellikle yerleştirme ve mekan düzenlemelerine bakış açısı ise, onunla karşılaşan çoğu
kişi için oldukça ufuk açıcı oldu. Füsun Onur’un 2014 yılında Arter’de Emre
Baykal küratörlüğünde gerçekleşen “Aynadan İçeri” başlıklı retrospektifinden
sonra, kişisel sergisi “Oda Müziği” 2019 yılının Kasım ayında Galeri Nev İstanbul’da gerçekleşti. Geçtiğimiz aylarda, Onur’un 2022 yılına ertelenen 59.
Venedik Bienali’nde Türkiye Pavyonu sergisi için seçildiği haberini aldık. Bugünlerde ise sanatçının işlerini farklı düzenlemeler ve temalar içerisinde Eylül
ayında kapılarını izleyiciye yeniden açan Arter’deki iki farklı sergide görmek
mümkün. Melih Fereli küratörlüğünde gerçekleşen “Dinleyen Gözler İçin”
adlı koleksiyon sergisinde sanatçının ses, ritim ve nesne ilişkisine odaklanan
Fısıltı adlı yerleştirmesi, Kevser Güler’in küratörlüğünü üstlendiği “Gökcisimleri Üzerine” sergisinde ise mekan, boşluk ve form üzerine yaptığı araştırmaları kağıt üzerine aktardığı Beyaz Kağıt Üzerinde Alan Ayırmak adlı eskizleri yer
alıyor. Tıpkı bu iki sergide gördüğümüz eserlerde olduğu gibi, Füsun Onur’un
sanatının en önemli özellikleri olan nesne-ses ilişkisi, mekan-boşluk ilişkisi,
gündelik nesnelerin bağlamından koparılarak yeniden düzenlenmesi gibi konular, yazar ve küratörlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu kez onun işlerine dair tanımlayıcı metinleri veya yorumları bir kenara bırakarak, sanatçının
kendi işleriyle ilgili aldığı notları, sergi dönemlerinde yazdığı kısa yazıları bir
araya getirmek istedik. Kendi eseri üzerine yazmak bir sanatçı için kimi zaman zor bir ifade alanı olsa bile, sanatçının çalışmalarıyla olan ilişkisi üzerine düşünmek, işleri anlamlandırmak açısından büyük bir önem teşkil ediyor.
Füsun Onur’un kaleminin izini süreceğimiz ve daha çok okuyucuya ulaşması
için bir araya getirdiğimiz bu metinler ise, 2007 yılında Margrit Brehm’in Yapı
Kredi Yayınları’ndan çıkan ve Füsun Onur’un hayatı ve eserlerine odaklanan
“Dikkatli Gözler İçin”1 kitabından derlendi.
Dosyanın ikinci bölümünde, 2014 yılında Arter’de gerçekleşen “Aynadan
İçeri” sergisinde gösterilen Ali Kazma’ya ait Ev /Home adlı videodan görüntüler yer alıyor. Füsun Onur’un ablası İlhan’la birlikte yaşamını sürdürdüğü
ve üretiminin hem mekanı, hem kaynağı olan anı ve objelerini barındıran aileden kalma küçük yalıya ait detaylar, bu videoyla Ali Kazma’nın gözünden
izleyiciye aktarılıyor.

Füsun Onur, Çiçekli Kontrpuan
(1982/ Yeniden üretim: 2014)
Yerleştirme Görüntüsü, Aynadan İçeri
Arter, İstanbul, 2014
Fotoğraf: Murat Germen

1. Çiçekli Kontrpuan
Füsun Onur, 1982
“Bu yazı, her şeyin sanat olarak algılandığı ve izleyicilerin görüşüne göre yabancı ya da yeni olan her şeyin Batı sanatının taklidi olarak kabul edildiği bir
yerde sunulan işi açıklamak değildir. Bir ressamın nasıl düşündüğünü ve nasıl
çalıştığını açıklamanın görevim olduğunu düşündüm. Umarım yardımcı olur.
Bu, tamamlamak istediğim bir iştir.
Görsel sanat, kendini ilk bakışta açıklar gibi görünüyor. Anlaşılması gereken
ise, zamanın işlevi olarak boşlukta genişlemiş ve birbirini izleyen iç yapısına
girmektir. Ben, izleyicinin beklentilerini ve hatıralarını geride bırakarak yapıtı incelemesini istiyorum. Birbirini izleyen bir biçimde bakmasını istiyorum.
Eğer başka türlü izlenirse, o zaman başlangıç ve son, tek bir bütün olacaktır.
Bu bir çıkmaz sokak olacaktır. Yapıtın akışı sona erecektir. Yapıtın iç bağlantılarını keşfetmek ve orada önyargılardan ve izleyicinin edinmiş olduğu alışkanlıklardan arınmış olarak bakmak önemlidir. Bir sonrakini izleyerek, boşluk dolacak ve boşluk her izleyiciyle değişecektir.
Bu adı kullanmamın nedeni, bu çalışmada zamanın çok önemli olmasıdır.
Bu formlar, ilk kez bir arada görülmektedir. Siz onları hep beraber görüyorsunuz. Sonra birbirlerini izlerler. Zaman yapıtın içindedir. Birbirinin ardından
kim bakarsa, içeri girmiş olur. Bu nedenle, bu yapıtta, zamanın boşluk içinde yayılmasını istedim ve insanların, beklentilerini bir kenara bırakarak tüm
unsurları görmelerini istiyorum. Sadece unsurları izleyin. Bu yapıtı izleyen,
yalnızca yapıtın iç akışını izlesin, kendi alışkanlıklarını bir kenara bıraksın ki
akış sürebilsin. Boşluk genişleyerek değişmeli ki boşluk her ziyaretçi ile birlikte değişebilsin. Bunlar istediklerimdir, zira bu görsel kontrpuandır. O, gürültüsüzdür. Görsel olduğu için sessizdir. Ancak müzik de başlamadan önce ve
bittikten sonra sessiz değil midir?”
* Bu metin, ilk kez Füsun Onur’un bir sanat yapıtına eklemlenmiş olan metnidir. Taksim Sanat Galerisi’nde gerçekleşen sergisinde mekan yerleştirmesi müzik
teması içermese de, metinde zaman, müziğin mekanı ve somut mekan arasındaki
ilişkiden söz edilir.

Füsun Onur, Dünyanın Söylediği Şarkı,
Enstalasyon Görüntüsü:
Kunsthalle Fridericianum, Kassel, 2000
(Özel koleksiyon)

2. Dünyanın Söylediği Şarkı
Füsun Onur, 27 Mayıs 2000 (Kişisel arşivinden)
“Müziğin tonal karakteri algılanan bir süreçtir. Duyumsal özellikleri aynı zamanda dokunmak anlamına da gelir; yuvarlak-uçlu-sıkıştırılmış. Bununla ilgili yüzey özellikleri; sert-yumuşak, düz-pürüzlü, görme açısından; parlak-karanlık-mat-pırıltılı ve öznel olarak renk tonları; mavi, sarı, vs. ve ısı yönünden;
sıcak-soğuk. Tonal bir yapının maddesel karakterinin müzikte ses, yoğunluk,
ağırlık gibi yapısal önemi vardır. Bunlar, Jacques Handschin ve Hans-Heinz Draeger’in müziğe uyguladıkları özelliklerdir. Bu özellikler ışığında, eğer
‘dünyanın söylediği şarkı’ adlı yapıtımı çözümlersem, onun fiziksel yapısı, tonal sesi, küçük ve içi boş aletleri hatırlatır. Birbirlerini belirli bir uzaklığı kapsamak üzere takip ederler. Elle yapılmıştır. Her biri, vurgulamak için selofan
kağıdına sarılıdır. Sanki titreşerek ve tırmanma hareketi biçiminde birbirini
hızla izleyerek küçük vuruşlara benziyorlar. Hemen hemen aynı tonal karakter, ses, yoğunluk ve tonların ağırlığı, mümkün olan en küçük farklılıkla aynı
yüksek seste konuşurlar; tüm kısımlardaki eşit hızdaki hareket, duraksamadan değişmeyen yoğunluk, ek olarak bir ruhsal uyanıklık gerektirir. Kompozisyonun sonuna doğru bir yerinde, umulmadık ve hayalet gibi farklı bir kitle
görünür. Ancak bu hareket, hafif bir dokunuşla yumuşak bir biçimde desteklenir- üstte çapraz olarak uzanan bir nesne- ve bir tarafı aşağı doğru işaret
eder.”

Füsun Onur, Prelüd,
Enstalasyon Görüntüsü:
Mudo Maçka Sanat Galerisi,
İstanbul, 2000

3. Prelüd
Füsun Onur, 2000
Mudo Maçka Sanat Galerisi, Sergi broşüründen
“Müziğin, aynı zamanda tüm duyularla da algılanabilirliği vardır. Sert-yumuşak, parlak-mat, mavi- kırmızı, sıcak-soğuk. Özdeksel olarak da, yapısal
formunun gereği, kapladığı alan, ağırlığı, yoğunluğu vardır. Bu özellikler,
Hans-Heinz Draeger ve Jacques Handschin tarafından, müziğe yükletilmiş
fantastik görüşlerdir.
Ben de müzik dinlediğim zaman, sanki ona dokunurum. Yumuşaklığını ya
da sertliğini duyarım, rengini görürüm. Nefes alırcasına, onun inişini çıkışını
duyumsarım. Müziğin yayıldığı uzamı görebilirim. Onun zıpladığını ya da küçük küçük adımlarla gittiğini görebilirim. Ve onun yaşamsal enerjiyi harekete
geçiren gücünü kıskanıyorum, diğer sanatlardan daha üstün olduğunu düşünüyorum. Onun için sessiz müzik yapmak istiyorum.
Müziğin hammaddesi notalar. Bu notalar kendi başlarına bir şey ifade etmezken, ritimle düzenlendiği zaman anlam kazanır. Sessel ilerleme. Benim
ham malzemem, görsel sanatın da ham malzemesi olan, kare, dikdörtgen, nokta, çizgi, renk, küçük form, büyük form, form olarak ritmik ilerleme. Hazırda
olan günlük malzemelere, onların daha önce sahip olmadığı anlamı yükleyerek, sanatsal bir düzen kurmak istedim. Bu iş için seçtiğim, uygun bulduğum
elemanlarla yapılmış bir düzenleme. ‘Prelüd’e sessiz müzik düzeni olarak yaklaşırsak; açılış motifi duraksama ile başlıyor, (legolar) parçanın en küçük birimi. Tümce kuramamış durumda. Sonra kesin bir form giriyor (zigon). Küçük
de onu izliyor, taklit ediyor. Büyük form iç içe geçerek büyüyor, küçükler de
birbirine geçerek onu izliyor ve açılıyor. Sonra tek form (tak) ve çekiçler lafa
karışıyor, birbirini izleyen küçük vuruşlarla araya giriyorlar. Büyük formlar
(dörtlü) birbirinin içine geçerek çoğalıyor ve buğulanıyor. Renk değiştirerek
sağdan sola, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya, bindirilerek tekrarlanıyor.
Geveze çekiçler de ona eşlik ediyor ve yine küçük formlar. Üç tek çekiç ve son.
Bitmiş iş, bu deneyimin hedefi olduğu için, o yapım sürecini iş bittikten
sonra tekrar yaşamak pek olası değil. Zaten ben de, burada, nesnel olarak, yapım sürecinin teknik yönünü vermeye çalıştım, gerisi izleyiciye bırakıldı.”

[soldaki görsel]
Yerdeki yerleştirme:
Füsun Onur, Opus II Fantasia-9 Parça (2001),
Neues Museum Nürnberg, Zamanın Kıyısında , 2018
Arkada görünen mavi iş:
Füsun Onur, Resimde 3. Boyut: İçeri Gel (1981/2014)
Yanda görünen eskizler:
Füsun Onur, Beyaz Kağıt Üzerinde Alan Ayırmak (1965-1966)
[sağdaki görsel]
Füsun Onur, Opus II Fantasia-9 Parça, Detay

4. Opus II Fantasia
Füsun Onur, 14 Mart 2001
“Bu parça tek bir enstrümanın monoloğu olarak düşünülmüştür; organ
gibi. Yerde yayılmış duran örgü şişleriyle başlar. İlk önce sıralı olarak sonra
aralarında kıvrımlar oluştururlar. Az sonra ikinci unsur (altın yaldızlı ip) örgü
şişlerine eşlik ederek hatta üstüne sarkarak belirir, ardından üçüncü unsur
kaideler aniden içeri dalar. Daha sonra örgü şişleri tekrar kendi aralarında çeşitli motifler oluşturur ve genişler. Sonra patlama ve sessizlik. Yine altın yaldızlı ipler belirir fakat bu kez farklı bir şekilde. Sarılmış ve kendi içine çekilmiş
(altın yaldızlı ip yumakları) örgü şişleri birbirlerine bağlarcasına altın renkli
yumakların içine batırılmış. Neredeyse hiç fark edilmeyen ufak bir hareketle, aynı zamanda düşük frekansta değişik motifler oluşturmaktalar. Arada bir
ani patlamalar ve duraksamalar gözlemliyoruz. Bunun dışında bir bütün olarak varyasyon ve tekrarlar küçük hafif tonlu geçişlerle devam ediyor. Yoğun
olarak birbirlerini izliyorlar. Duraksamalar sessizlikleri aralarındaki fazladan
boşlukla belirtiliyor. Zaman zaman altın yaldızlı ip yumağının bir kısmı kendi
kendine çözülüyor ve örgü şişine takılı ya da şişen kaidede duran bir sonraki
altın yaldızlı yumağa doğru tutkulu bir şekilde uzanıyor. Bir parçada yeni bir
rengin gelmesiyle bir heyecan duyuyoruz. Küçük mavi-beyaz figüran sarılı altın yumakla tanışıyor. Altın yumak bir kısmını sarılı yerden çözüyor ve figüre
uzanıyor. Figüran gevşek ipe basıyor. Daha sonra aynı güdümü daha neşeli bir
halde kendi bölümünü süslerken göreceğiz.
Esasında yapının altında yatanın süregelen bir dürtü olduğu düşünülmektedir. Baden Baden’deki Staatliche Kunsthalle’nin huzurlu labirentleri arasında
yol alırken, bazen yoldan çıkarak ve susturarak. Zaman zaman da patlayarak
ancak tüm süreç boyunca tekdüze tonlu geçişlerle korkak ve rahatsız.”
[1] Margrit Brehm, Dikkatli Gözler İçin (Türkiye’de Güncel Sanat-3, Dizi Editörü: René Block) Editör: Mine
Haydaroğlu, Yapı Kredi Yayınları, 2007
Giriş metni & Dosya: Gizem Gedik

Füsun Onur, El yazıları
dOCUMENTA (13)
Verlag der Buchhandlung
Walther König, Köln
Album, 2012

Ali Kazma
Ev (Rezistans Serisi), 2014
Video, 5 dakika
Video Görüntüleri

Aslı Başgöz için
Haldun Dostoğlu

Bir gün Aslı Başgöz için bir yazı kaleme alacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. 2 Ekim Cuma gecesi ortak bir dostumuzdan gelen “Aslı Başgöz vefat
etti” haberiyle sarsıldım. Bir süredir hasta olduğunu bilmeme rağmen, sağlığına kavuşup Boston’dan memleketine, çok sevdiği İstanbul’a döneceğini
beklerken gelen bu beklenmedik haber beni çok üzdü. Böyle bir sonu katiyen
beklemiyordum.
Aslı Hanım neredeyse bütün gün sık sık aklıma geldi. Birlikte Açık Radyo’nun kurucuları arasında yer almamıza rağmen kendisini en iyi tanıyan insanlardan biri değildim. Ne var ki en iyi tanıyan dostları kadar Aslı Hanım’ın
zarif ve alçakgönüllü tutkularını, zekasını hissedebilenlerden olduğumu tahmin ediyorum.

Çok sevdiği Alev Ebüzziya’lar ile

Kendi uzmanlık alanında uluslararası başarıya ulaşmış bir hukuk insanı olan
Başgöz, aynı zamanda da ülkemizin en başarılı kadınları arasında yer almıştır.
Diğer yandan halıdan çağdaş sanata geniş bir çeşitlilik gösteren koleksiyonerlik tutkusunu kimseye hissettirmeden yıllar içinde zenginleştirmişti. Sanat
eserlerine karşı duyduğu heyecanını son derece mütevazi bir ifadeyle dile getirmişti. Sevdiği, takdir ettiği sanatçıları yakından ve son derece dikkatle takip
ederken bu ilgisini asla bir gösteriye dönüştürmemişti. Koleksiyonunda bulunan birçok eserin sanatçısı Aslı Hanım’ı hayatında hiç görmemiş bile olabilir.
Çok değil, en fazla üç hafta önceki telefon görüşmemizde sevdiği sanatçıların
merak ettiği sergilerinden söz ederken tutkusunu gizleyememişti.
Zarif bir iş insanını, en önemlisi çok özel bir sanatseveri kaybettik. Aslı Başgöz’ü saygıyla anarken yeri doldurulması zor olan dostluğunu da çok özleyeceğiz.

Baksı Müzesi’de, 22 Haziran 2018
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