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Türkiye’de bir eğitim ve meslek dalı olarak kendine henüz profesyonel bir ağ yaratama- 
mış, son yıllarda ise adeta bir ‘moda’ haline gelen küratörlük, TDK’da, ‘Müze, kütüp- 
hane, sergi, hayvanat bahçesi vb.’ni yöneten, etkinliklerini düzenleyen yetkili kimse’ 
olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’nin 1980’li yıllarda tanıştığı bu terim, 90’larla beraber 
farklı işlevlerdeki sanat platformlarında proje - sergiler, temalar, mekânlar, sponsorlar 
üzerinden hareketle ilerlemeye başlamış ancak günümüzde neredeyse afaziye uğramıştır.

Küratörler tarafından simülasyonu yapılan fikirler, sanatçılara üretim metodları öneren, 
eserleri tamamen ticari bir meta olarak birleştiren veya ayıran, felsefi ve sosyolojik temel-
lendirmelerden arınan kişinin sübjektif ve direktif yanlarını bilemekte. Dolayısıyla sürekli-
lik arz edecek şekilde var olan tarihsel olgularla beslenen, olguları önem ve işlev kaybına 
uğratan; eleştiri olmaksızın içerik betimleyen, sanatçı ile kitle arasındaki yerini kaybetmiş 
‘canavarlarla’ karşı karşıyayız. Bu noktada tanımlardan ziyade sanatçıyla küratör 
arasındaki ilişkiyi yeniden yapılandıran, sanatçıların küratör hakkındaki algısını 
çözümleyen “Küratör Denen Canavar” sergisi; resim, heykel, video-art ve performans 
sanatının yer aldığı disiplinler arası bir tutumla her alanda bir “iyileştirme” yolu izliyor ve 
soruyor; Kim bu küratör denen canavar?

Çağdaş sanatın 2015’inde her şey hızla anlam ve işlevlerinden sıyrılıp tüketim metasına 
dönüşürken, kimlikleri de aynı oranda ‘modalaştırmak’, bu kavramların uzun dönemde 
yıkıma uğramasına sebep olacaktır. Bu noktada, 1980’lerle beraber Türkiye çağdaş sanat 
piyasasına giren küratör kimliği son yıllarda adeta bir ön sıfata dönüşerek; dikte edilen 
birtakım fikir ler üzerinden sanatçılardan rol çalmaya başlamıştır. Bu kapsamda küratör- 
lüğünü yaptığım “Küratör Denen Canavar” sergisi, ‘küratörün kim olduğunu’ sorgulamak-
tan ziyade başta sanatçılar olmak üzere rolünü çaldığı diğer kimliklere yerlerini geri verir 
ve bu zinciri bağlantılı olduğu her alan için yeniden yapılandırmaya, iyileştirmeye çalışır. 
O nedenle sergilenen eserler genel-geçer algıdan periferiye doğru; özgür bir yaratımın 
ifadesi olarak ortaya çıkmış, bu sorgulamayı gerçek anlamda başarmıştır.

The curatorship which have not been able to create a professional network for its own as a 
field of profession and education in Turkey and have become simply a 'fashionable' in recent 
years, is described as 'The authorized person who organizes events and manages the 
Museum, Library, Exhibition etc in Turkish Language Society. This term, acquainted in the 
1980s Turkey, started to progress through the projects, exhibitions, themes, sponsors in art 
platforms of different functions with the 90s but today it almost lost its function. 

The ideas that are simulated by curators, give an edge to the subjective and directive sides 
of a person who suggests manufacturing method to the artists, completely distinguishes art 
works as a merchandise, is free of philosophical and sociological justifications. Conse-
quently, we are facing with 'monsters' that lost its place between the artist and the crowd, 
describe content without criticism,  that are fed by historical facts which continuously exist, 
subject the facts to loss of function and importance. At this point, the ''Monster called Cura-
tor '' exhibition that reconstructs the relationship between the curator and artist rather than 
these descriptions, analyzes the perception of the artists about the curator, follows a path of 
enhancement in every field with an interdisciplinary approach that involves painting, sculp-
ture, video art and performing arts and asks; Who is this monster called curator? 

While in the contemporary art of 2015 everything transforms into a consumption meta 
eluding its sense and function and making the identities 'fashionable' as evenly will cause 
these concepts a destruction in the long term. Herein, the term Curator that breaks into the 
contemporary art market of Turkey in the 1980s, turned into an forename in recent years 
and began to steal roles from the artists through a set of ideas that are dictated. Within this 
scope, the exhibition that I curate gives the other identities whose roles are stolen, notably 
the artists, their place back rather than questioning 'who the curator is' and tries to reconsti-
tute and enhance this chain for the every related field. Therefore, the works that have been 
displayed shaped from a common perspective to periphery as the expression of an indepen-
dent creation and succeeded this questioning in real terms.

KÜRATÖR
CURATOR

SENEM ÇAGLA BİLGİN



BURAK ATA

Dönemin sanat kritikçileri ve onların yönlendirdiği halk tarafından resimleri aşağılanan ve 
devler ligi "Salon Sergileri"ne kabul edilmeyen sanatçılar, Salon des Refusés'te 
(Reddedilenler Salonu) yenilgiyi kabul edemeyen mızmız çocuklar gibiler mızmız resim- 
leriyle. Kendi kendini sorguya çeken, sıkıştıran ve aldığı cevaplardan hiç bir zaman tatmin 
olmayan Ben de mızmız fikirlerime ve ötelediğim önermelerime Napolyonvari bir adalet 
dürtüsüyle kendi "Reddedilenler Salonu"mu açıyorum. Üretim disiplinim içinde ayrık 
duran ifade biçimlerine Salon Sergileri'nde işleri sergilenen sanatçıları sollayıp günümüze 
isimlerini bırakan empresyonistlere tanındığı gibi kendilerini kanıtlama şansı tanıyorum. 
Salonumu ''Küratör Denen Canavar'' sergisine taşıyorum. Sergide, bu salona benim 
dışımda ev sahipliği yapan biri daha var; canavarın ta kendisi. Resimlerime müdahil 
oluyor, asıyor, yorumluyor. Kendi kendimi sorgulayaşım ve küratörün küratörlüğü 
irdeleyişi içiçe geçip yeni bir anlam bütünlüğü oluşturuyor.

The artists who had been rejected to the Salon exhibitions of the giants league, whose 
paintings were insulted by the art critics at the time and the public that was diverted by 
them, are just like grouchy children who cannot admit the defeat, with their grouchy paint-
ings in the Salon des Refusés. I'm, as a person who questions oneself  and never satisfied 
with the answers, opening my own Salon des Refusés with a Napoleonic urge of justice for 
my grouchy ideas and suggestions that I postpone. Within my discipline of production, I 
give the individual explanandum a chance to prove themselves just like those impressionists 
who had the chance to overtake the artists whose work were displayed in the Salon exhibi-
tions, and made a name for oneself into the present. I move my Salon to the 'The Monster 
Called Curator' exhibition. There is another person that hosts this salon in this exhibition 
except me; the monster itself.  It takes part in my paintings, hangs them, interprets them. 
My own questioning and the examining the curatorship of the curator merges and it creates 
a new content integrity.

''The Eye of the Curator '' focuses on a field that covers actions such as one of our most 
basic senses like sight and accordingly the selection, preference, decision making and 
editing of the consciousness. It can be seen that in this day and time the eye as the govern 
ment and power source, is a dominant sense tool in every field. This inclusive and strati- 
fied sensorial speciality powers in the dynamics of art and art world as well. Especially 
those people and institutions who create spaces for themselves through theoretic and 
rhetoric and filling these spaces, structures and shapes the world of art. In this sense, it can 
be observed that the artists also are at the hands of these institutional and individual 
powers. Because the eye who chooses, looks, builds and decides, structures the field via 
certain exhibitions and events. Even though this situation is positive or negative or even 
unintentional, it turned into a mechanism that runs systematically through professional 
tendencies like curatorship, art direction etc. With these characteristics, it can be thought 
that the eye is the ultimate indicator of the consciousness that is determiner and decision 
maker as a tool of government. In the work called 'The Eye Of The Curator', you come 
across with a big red neon eye image too. This eye positions itself to the exhibition place 
like a legend of the Middle Earth that observes, watches and sometimes frightens, some-
times worshiped, and makes a reference to its own government. 

“Küratörün Gözü” adlı çalışma en temel duyularımızdan olan görme becerisi ve buna bağlı 
bilincin seçme, tercih yapma, karar verme ve kurgulama gibi eylemlerini kapsayan bir 
alana odaklanır. Günümüzde de gözün iktidar - güç sağlayan bir araç olarak her alanda 
baskın bir duyu aracı olduğu görülebilir. Bu kapsayıcı ve katmanlı duyusal özellik, sanat ve 
sanat dünyasının dinamiklerinde de bir erk ve iktidar sağlamaktadır. Özellikle teorik ve 
retorik üzerinden kendine alanlar açan ve bu alanları dolduran kişi ve kurumlar, sanat 
dünyasını yapılandırır ve yönlendirirler. Bu anlamda sanatçıların da bu kurumsal ve birey-
sel erklerin iktidarı altına girdiği görülebilir. Çünkü seçen, bakan, kurgulayan ve karar 
veren göz; belli sergiler ve etkinlikler üzerinden alanı yapılandırırlar. Bu durum olumlu ya 
da olumsuz, ve hatta istemsiz de olsa küratörlük, sanat yönetimi vb. mesleki yönelimler 
üzerinden sistematik ve programlı işleyen bir mekanizmaya dönüşmüştür. Bu özellikleriyle 
gözün bir iktidar aracı olarak belirleyici, karar verici bilincin en önemli göstergesi olduğu 
düşünülebilir. “Küratörün Gözü” adlı çalışmada da büyük kırmızı renkli bir neon göz 
imgesi ile karşılaşırsınız. Bu göz; gözetleyen, izleyen, zaman zaman korkutan, zaman 
zaman tapınılan bir Orta Dünya efsanesi gibi sergi mekanına konumlanır ve kendi 
iktidarına gönderme yapar.

REDDEDİLENLER SALONU
SALON DES REFUSES

FIRAT ENGİN
KÜRATÖRÜN GÖZÜ
THE EYE OF THE CURATOR



Bilindiği üzere 2015'in sonbaharında düzenlenecek 14. İstanbul Bienali'nin hazırlanma- 
sını üstlenen Carolyn Christov-Bakargiev, geçtiğimiz aylarda, ‘küratör' sıfatını kullan-
mama kararı aldığını duyurdu. Bizde ise son yıllarda, bir küratör furyasıdır gidiyor. 
Serbest küratörlerin haricinde, birçok sanatçı bile küratörlük işine soyundu. Dolayısıyla 
‘Küratör' sıfatı, sanat camiasını fazlasıyla meşgul eden bir kavram oldu. Özellikle 
ülkemizde kendilerini sanatın baş aktörleri zanneden küratörler, (burada işini gerçekten 
iyi yapan kayyumları tenzih ediyorum) sergi temalarını, sanatçıları ve eserleri belirlerken, 
büyük gürültülere neden olan bir sürecin başında yer alıyorlar. Ayrıca bu “küratör denen 
canavarın” sanatçıları belirlerken kayırgan tavırları dikkatimizden kaçmamaktadır. Bu 
bağlamda bazı kurumlar tarafından da küratörlük ünvanı verilen bazı şahsiyetler, kendile-
rine göre bir iktidar kurup; çok açık bir şekilde genç kuşağın sanat üretimini de etkilemek-
tedirler. Bu iktidarı her daim elde tutma ruhu, sadece genç kuşağın sanat anlayışını 
yönlendirmekle kalmayıp, ülkenin değişen ekonomik ve politik şartlarına göre, kurumun 
sanat anlayışlarını da etki altına alabilmektedirler. Elbette burada ki canavar küratör 
serzenişim sadece kurumlara bağlı çalışan ‘küratörler’ için değil, ‘serbest küratörler’ ve 
‘sanatçı küratörler’ için de geçerli. Bu kapsamda küratörlük sıfatının bu kadar tartışıldığı 
bu dönemde, Siyah Beyaz Sanat Galerisi’nde gerçekleşecek olan “Küratör Denen Cana-
var” konseptli sergi, son derece manidar akıllıca bir yaklaşımdır. Serginin küratörlüğünü 
yapan Senem Çağla Bilgin’in yukarıda değindiğim olumsuz gidişatı görüp, böyle bir 
konseptle konuya yaklaşması, hem içeriden, hem de dışarıdan bakabilme yetisini, 
cesaretini ve özgüvenini göstermektedir. Ben de “küratör denen canavar” konseptli 
sergiye, eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşıp, atölye ortamında çekilmiş monolog bir video 
performans ile katılıyorum. Videoda doğrudan izleyicilere seslenerek, onların  vasıtasıyla 
ve ironik bir yaklaşımla ‘küratörü’ ayağıma çağırarak, kendi özgün işlerim ile küratörün 
benden talep ettiğini düşündüğüm işleri sırayla ekranda  kendisine göstererek,  sanatçının 
her zaman baş aktör olduğunu, sanatçının özgürlüğünden ve özgünlüğünden hiçbir zaman  
taviz vermeyeceğini, küratörün iktida- rının değil, sanatçının iktidarının daim olacağını 
söylemlerimle dile getirmekteyim. 

As is known, Carolyn Christov-Bakargiev who is in charge of the preparation of the 14th 
Istanbul Biennial that will take place in the 2015 Fall, announced in the past months that 
she won't be using the term "curator". As for us, this term increased its popularity in recent 
years. Apart from the freelance curators, even many artists attempted this curator 
business. Thus the adjective "curator" has become a concept that occupies the art commu-
nity way too much. Particularly the curators who thinks of themselves as the leading 
players in our country ( I hereby exclude all the ones who do a good job) lead the way of a 
process that causes great noise while determining the themes, artists and work of the 
exhibitions. In addition, the favored attitude of this monster called curator while determin-
ing the artists does not escape from the attentions. In this regard, some personalities to 
whom are given the title of curatorship by some institutions, come to power in their own 
way and effect the young generation's art production explicitly. This ever retention spirit of 
the power does not only manipulate the sense of art of the young generation but also 
influence the sense of art of the institution according to the changing economical and 
political conditions of the country. My reproach of monster curator is not just for the 
curators who work in institutions but applies to freelance curators and artists curators as 
well. Within this framework, in this period of time when this curator term is argued this 
much, this "The Monster Called Curator" exhibition that will take place in Siyah Beyaz Art 
Gallery, is a noteworthy and wise approach. he curator of the exhibition Senem Çağla 
Bilgin's approach to the subject with this kind of concept - considering the negative course 
of events mentioned above- shows her courage and self-confidence and also her compe-
tence to see things from both an external perspective and within. I'm participating this "The 
Monster Called Curator" themed exhibition with a monolog video performance that is shot 
in a workplace environment with a critical point of view. In the video I shout out to the 
audience directly, through them and with an ironic approach I call the curator into my 
presence by respectively showing herself my original work and what I think the curator 
demanded from me on the screen. I express that the artist is always the leading actor and 
the artist will never compromise for her freedom and originality and the curator is not the 
one who is in power but always the artist herself.

PRENSES STENDHAL
PRINCESS STENDHAL

KÜRATÖRE SESLENİŞ
ADDRESSING THE CURATOR

NİHAT KEMANKASLI

‘Princess Stendhal’isimli performans, sanat yapıtı ve izleyici ilişkisini parodileştirerek 
postmodern sanat tandanslarının yarattığı toksik deneyimi hem izleyici, hem sanatçı 
gözünden deneyimler. Selçuk, performansında sanatçı-küratör ilişkisinin toplum tarafından 
algılanış biçimi ve bu algıyı yaratan sanat profesyonellerine karşıt güncel bir eleştiri getiri-
rek; yaratıcı sürecin deneyim ve algıya dayanan bütünlüğünün çağdaşlaştırılma yanılsaması 
ile kimliksizleştirilemeyeceğini tartışmaya açar.

The performance called ‘Princess Stendhal’ experiences the toxic experiment that the 
postmodern art tendencies created by parodying the relationship of the art work and the 
audience in the eye of both the audience and the artist. Selçuk in his performance, by making 
an updated criticism opposed to professionals who create this perception and the way of this 
relationship of the curator and the artist is perceived, opens the integrity of the creation 
process that depends on the experience and perception up for discussion suggesting that it 
cannot be disidentificated with the illusion of modernization.

TUGBERK SELÇUK



Bu sergiyle beraber, daha önceki kişisel tecrübelerimin de getirdiği birtakım fikirlerle 
küratör kavramını sorgularken, hala yanıtı bulamadığımı fark ediyorum. Bunun temelinde 
aslında çok net aksaklık ve eksiklikler olduğunu söyleyebilirim. Küratörlerin kendilerini 
yanlış lanse etmeleri veya edilmeleri, sanatçı-küratör iletişimi ve yüzeysel birtakım 
gözlemlerin getirdiği yapay bir düzlem.

Together with this exhibition, while questioning the term "curator" with some of my ideas 
brought by my previous personal experiences, I realise that I still haven't find the answer. 
At the very bottom of this, I can say that there are in fact very clear problems and deficien-
cies. The inaccurate way that curators introduce themselves, or are introduced, is an artifi-
cial platform which is caused by some superficial observations and artist - curator commu-
nication.

Şu ana kadar hiç bir “küratör” ile çalışmadım. Sanat kariyerimde küratörlüğe en yakın 
durum, bağlı olduğum Empire Project Gallery’nin kurucusu Kerimcan Güleryüz’ün 
rehberliği ve desteğindedir herhalde. 

“Küratörlük” Türkiye için yeni bir olgu. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
yeteneği, bilgisi olmayan ancak özgüveni bol kişiler tarafından parselleniyor. Bu sayede 
bir kaç küratörlü sergiler veya küratör isminin sanatçıları gölgede bıraktığı açılışlar gibi 
garip durumlar görüyoruz. Bence bu sanatın “kariyerleşmesinin” bir sonucu. Sanat 
eğitimine para yatıran herkes büyülü bir şekilde yeteneğe ve hayalgücüne kavuşamıyor. Bu 
yüzden böyle farklı bir rol ortaya çıkıyor.

Tabii ki her “küratör” böyle değil, gerçekten yaptığını bilen insanlar da var. Ama yine de 
çoğu böyle “Beyin Yiyen” karakterler olup çıkıyor. Sanat ihtiras işi, kariyer hırsı ile 
girişmemek lazım. İdeal bir dünyada, sanatçılar da kendi kendilerinin küratörü olabilmeli.

I never worked with a proper "curator" before in any of my exhibits. The closest I got to 
having a curator was the guidance and mentorship of Kerimcan Güleryüz, who is the 
owner and manager of The Empire Project, the gallery I am affiliated with in Istanbul.

The notion of a "curator" is new to Turkey. All around the world, but more so in this coun-
try, we see people with limited talent, limited knowledge but boundless ambitions stepping 
into this role with enthusiasm, resulting in strange phenomena such as shows with multiple 
curators and exhibits where the name(s) of the curators are more visible than those of the 
artists. I think this is a result of the "careerification" of the arts and art education. Not 
everybody has the talent, and those who nevertheless pay for the considerable cost of an 
arts degree somehow need to be accommodated. 

Of course, this is not to say all curators are monsters, but a number of them nevertheless 
end up being strange and bothersome characters - Brain Eaters who take themselves too 
seriously.

GERÇEKLIK
REALITY

JOANA KOHEN

BEYIN YIYEN
BRAIN EATER

C.M. KÖSEMEN



Bu şehir olmuş. Bu şarkı olmamış. Yemek olmuş, film olmamış. Kıyafet hiç olmamış. 
Mekan olmuş, fotoğraf olmamış. Işık olmamış, yazı olmamış. Sergi olmuş. Bu iş olmuş 
mu? Sen olmuş musun?

This city is ok. This song is not. The food is ok, but the film is not. The attire is nowhere 
near ok. The location is ok, the photography is not. The light is not ok, the text either. The 
exhibition is ok. Is this work ok? Are you? 

"NAMAHAGE" Japon kültüründe çocukları korkutmak için tanımlanan şeytan bir diğer 
tanımlamayla bir canavar, Japon kültüründeki tanrılardan biridir. Kendi kültürümüzde 
kullandığımız "öcü" kavramı gibi. Bizim öcü'yü tanımladığımız şekillendirdiğimiz veya 
resmettiğimiz bir imaj yok. NAMAHAGE aynı zamanda akıllı telefonlarda kullandığımız 
şeytan-canavar imgesi (emoji).

Yarattığım bu eserde; Berlin’deki sergi, konser, festival, film; yani bütün sanat kültür etkin-
lik posterlerinin üst üste defalarca yapıştırılarak oluşturduğu kağıt katmanlar (posterler) 
var. Bu katmanlar eserin temelini oluşturuyor. Üzerine gelen kolaj ve ipek baskı, benim 
imzam haline gelen post-it notlarla buluşturduğum; "Küratör Denen Canavar”. Eserin 
yorumlanmasını izleyiciye bırakıyorum ama bildiğim bir şey var, bütün sanatçıların bu 
eseri yüzlerinde hafif bir tebessümle anlayacaklarıdır.

"NAMAHAGE" is one of the gods in Japanese culture to scare children described as the 
devil, in other words the monster in Japanese culture. It is like the "öcü" term (Bogy) in our 
own culture. There is no image where we identify, shape or portray the Öcü. At the same time 
NAMAHAGE is the image of the devil-monster (Emoji) that we use in smart phones. 

In this work that I created, there are layers of paper (Posters) which are formed by gluing 
the concerts, festivals, films, in a word all art culture events in Berlin over and over and 
repeatedly. These layers constitutes the foundation of the work. The collage and serigraph 
that comes on top of it is the "Monster called Curator" that I bring together with my signa-
ture post-it notes.  I leave the interpretation part to the audience but there is one thing I know, 
and that is that all artists will perceive this work with a subtle smile on their faces. 

MURATHAN ÖZBEK
OLMUŞ MU ?
IS IT OK ?

NAMAHAGE
NAMAHAGE

ARDAN 
ÖZMENOGLU



"Dear artist Seçkin Pirim,

I picked you too for the exhibition "The Monster Called Curator" that will take place in 
Siyah Beyaz Art Gallery between the dates 10.04.2015 - 11.05.15. As an artist of our exhibi-
tion, I have a few requests from you. I would like a medium sized wall piece from you. 
However I would also like to see your laser cut papers in this wall piece. As you know, 
colour red is in demand nowadays and it is easy to sell. Additionally, I think that it will suit 
the exhibition as well. Therefore I prefer your piece to be red. It would not be ok if it is very 
red as blood, of course.  Besides the red, I really like that special blue of yours. As a matter 
of course, how you are going to bring this together is up to your artistic creativity, as you 
would appreciate. 

You can find the contract in the attachment.
Hope to speak to you soon,
Best regards,
 
Curator: Senem Çağla Bilgin"

SEÇKİN PİRİM
SEN İSTE YETER
AS LONG AS YOU WISH

"Sayın sanatçı Seçkin Pirim,

10.04.2014 - 11.05.2015 tarihleri arasında Siyah Beyaz Sanat Galerisi'nde gerçekleşecek 
olan "Küratör Denen Canavar" sergisine sizi de seçtim. Sergimizin sanatçılarından biri 
olarak sizden birkaç talebim olacak. Ben sizden orta boyutlu bir duvar işi istiyorum. Ama 
bu duvar işinizde lazer kesim kağıtlarınızı da görmek istiyorum. Biliyorsunuz kırmızı renk 
bu sıralar çok moda ve satışı kolay oluyor. Ayrıca sergiye de uyacağını düşünüyorum. O 
nedenle eserinizin kırmızı olmasını tercih ederim. Tabii kıpkırmızı olursa da olmaz. 
Kırmızının yanı sıra sizin o özel maviniz de çok hoşuma gidiyor. Tabii bunu nasıl yan yana 
getireceğiniz takdir edersiniz ki sizin sanatçı yaratıcılığınıza kalmış.

Sözleşmeyi ekte bulabilirsiniz. 
En kısa sürede haberleşmek üzere,
Sevgiler,

Küratör: Senem Çağla Bilgin"
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