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Nevarneyok – Sergi Söylei

Amerikal> sanatç> Randall Schmit ilk yurtd>> sergisini açmak üzere
<stanbul'u tercih etmi. Sergi 12 Ekim 2000'e kadar Galeri Apel'de
izienebilecek. Randall Schmit'in sergileyece¤i resimleri, sanactç>n>n
1993
y>l>nda balatt>¤> "Artificial Corridor" (Yapay Koridor)
bal>kl> serisininbir devam>. Geçmiten bügune ve gelece¤e bir
mekan karmaflas>n>n yaand>¤> resimlerde, yo¤un tutku anlar>n>
portreyleyen film karelerinden imgeler var. Sanatç>yla resimleri,
<stanbul ve neden Türkiye'yi konufltuk.
Bu sizin yurt d>>ndaki ilk serginiz mi?
Evet, bundan önce hep Amerikaída sergi açt>m.
Neden Türkiye?
<ki sene önce geldem vie istanbulíu çok be¤endim. Bir kaç galeri aç>l>>na gittim ve döndükten sonra
arkadafl>m>z Nuran bizi buraya ça¤>rd>. Gösterecek <çok fleyi oldu¤unu söyledi.
Hiç Türk ressam tan>yor musunuz? Veya Türk ressamlar>n eserleriyle kar>lat>n>z m?
Evet, bir çok resim ve reprodüksiyon gördüm. Ama ne yaz>k ki Türkçe isimieri hiç aki>mda
tutam>yorum.
Türk sanat> flimdiye kadar çok içine kapan>kt>. Art>k yava yava dünyaya aç>lmaya
ba>yor ve bir çok Türk sanatsever, yabanc>lar>n Türk resmini nas>l kar>lad>?>n> merak
ediyor.
Gördü¤üm resimlerin ço¤undan çok etkilendim. Özellikle de bu son dönem Türk ressamlar>n>n eserleri
harika.
Bu serginin ad> ìYapay Koridorî. Bu resimler belli bir s>ra takip
ediyor mu yoksa hepsinin tek tek ayr> bir anlam> m> var?
Birbirlerini takip etmiyoriar, çizgisel anlat>m yok. Ama birlikte anlam
ifade ettikleri gibi ayr> ayr> da anlamlar> var. Her imge bir di¤eri
hakk>nda yorum yap>yor veya onunla z>tlafl>yor ve sonra da çok
belirgin bir yap> içinde yeniden bir araya geliyorlar. Bunlar>n her biri bir
dünya ve bir araya geldiklerinde daha büyük bir dünya yarat>yorlar.
Örne¤in hepsinde, zaten bir hikayesi olan birer filmden görüntüler var.
Bu koridor nereyle nereyi ba¤l>yor? Zaman içinde bir koridor mu?
De¤iflik zamanlar, de¤iflik sanat biçimleri, de¤iflik medyumlar. Ben hem
çiziyorum, hem boyuyorum hem de kolaj yap>yorum. Kolaj>n içinde de bir çok dergi resimleri,
reprodüksiyonlar ve film kareleri var. Ve di¤er imgelerÖ Bunlar>n bulunduklar> uzay, yarat>c>lar>n>n
onlar> içine koydu¤u uzaydan çok farkl>. Çok farkl>derinlikleri var. Hepsi kendi özel psikolojik uzay>na
sahip ve bu uzay içinde hareket edivorlar.
Bild¤im kadar>yla bi koridor projesi 1993ite bafllad>.Ve filmdi de sergi
<stanbulía geld¤ine göre, art>k koridorun k>talar> birlefltirdi¤ini
söyleyebilir miyez?
Evet, bu da ayr> bir bak>fl aç>s> olabilir.

Söylefli: Behçet Üstün
Çeviri: Gökce <mren

