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Burçak B!ngöl’ün “M!nor V!brat!ons 
on Earth” (Yeryüzündek! M!nör T!tre-
"!mler) ba"lıklı serg!s!, geleneksel ve 
modern ç!zg!ler! b!r araya get!r!yor. 
SAHA’nın 2020 yılından bu yana Tate 
St Ives !le yürüttü#ü !" b!rl!#! kapsa-
mında$Burçak B!ngöl,$kurumun m!sa-
f!r sanatçı programına katıldı. B!ngöl, 
projen!n gel!"t!r!lmes! !ç!n Porthmeor 
Stüdyoları’nda b!r ay kalarak St Ives’de-
k! The Leach Pottery’de ara"tırma 
yaptı.$Sanatçılara yen! alanlar açan 
ve onları destekleyen SAHA’yı uzun 
süred!r tak!p ett!#!n! bel!rten B!ngöl, 
“2020 yılında SAHA’dan Tate St Ives 
d!rektörünün yapaca#ı çevr!m!ç! atölye 
z!yaret!ne davet ed!ld!m. B!r süre sonra 
da müzeden serg!n!n davet!n! aldım” 
d!yor. Sanatçı !ç!n bu serg! farklı co#-
rafyaları b!rb!r!ne ba#layan b!r çalı"ma. 
B!ngöl, serg!n!n kend!s!n!n mekânlarla 
!l!"k!s! kadar seram!k malzemen!n de 
yeryüzüyle !l!"k!s!n! yansıttı#ını !fade 
ed!yor. 

Serg!ye !l!"k!n detayları Burçak B!n-
göl’den ö#rend!k. 

“M"nor V"brat"ons on Earth”, hem 
Türk"ye’n"n seram"k tar"h"nden hem 
de St Ives’"n sanatsal m"rasından ya-
rarlanıyor.#Türk"ye’den b"r sanatçı-
nın Tate St Ives’ta yer alması önem-
l". $k" sanatçı bu proje "ç"n seç"ld". 
B"r" de s"zs"n"z. Eserler"n"z 15 Ocak’a 
kadar Tate’de olacak. Hang" eserler"-
n"zle orada olacaksınız? Bel"rled"%"-
n"z b"r tema var mı?

“M!nor V!brat!ons on Earth” adlı ser-
g!m! hayal! b!r seram!k fırınının !ç!ym!" 
g!b! kurguladım. B!r fırın !ç!n! ve onun 
yapılanma prens!b!n! adeta b!r sahneye 
çev!rd!m. B!z buna fırın yüklemek d!yo-
ruz. Ben de kend!mce yüklü buldu#um 
konuları bu tema üzer!nden yan yana 

get!rerek b!r p!"me sürec!n!n donmu" 
b!r anına !zley!c!y! dah!l ett!m. Bu ana 
yerle"t!rme yed! yapıdan olu"uyor ve 
!ç!nde pek çok ba"ka sahneler var. Her 
b!r! kend! ba"ına b!r heykel g!b! aslında. 
Ded!#!n!z g!b!, serg!de hem St Ives’ın 
tar!h! hem de Türk!ye tar!h! modern!zm 
üzer!nden b!rle"!yor. Seram!k malze-
men!n de modern!zmle kurdu#u ve 
kuramadı#ı !l!"k!ler ben!m bu serg!de 
özell!kle odaklandı#ım ana eksen! olu"-
turuyor. B!r geleneksel Osmanlı kabı 
olan "ah vazo, b!r yanda yok olan Türk!-
ye modern!zm!n!n kalıntılarının kaydı-
nı tutarken b!r yanda St Ives’da ya"amı" 
ve üretm!" Barbara Hepworth’ün kul-
landı#ı sanatsal b!ç!mlenmelere öykü-
nüyor, modern sanatın      merkez!ndek! 
bu çok öneml! sanatsal m!rası da kend!-

ne katarak yen!den "ek!llen!yor. 
Mekân, hafıza ve bellek çalı!mala-

rınıza nasıl yansıyor? 
%"ler!m!n genel!nde oldu#u g!b! bu 

serg!de de mekân ve bellek !l!"k!s!n! 
hem k!"!sel tar!h!m hem de seram!k 
malzeme ve onun hareket! üzer!nden 
konu ed!nd!m. Aslında serg!, adını da 
bu !l!"k!y! vurgulayan, Ankara’da ya-
"adı#ım b!r andan alıyor. Buldozer!n 
ben!m de mezunu oldu#um Ankara 
Devlet Konservatuvarı’nı yıkarken mo-
lozu düzlemek !ç!n kepçes!n! yere vur-
du#u an... Çocuklu#umun ve !lk genç-
l!#!m!n geçt!#! kant!n b!nasını dümdüz 
ed!lm!" gördü#ümde h!ssett!#!m yokluk 
ve bo"luk duygusuna e"l!k eden f!z!ksel 
h!s... %stanbul’da !mparatorluk geçm!-
"!nde unuttu#umuz b!lg!n!n pe"!ne 

dü"mü"ken Ankara’da kend! k!"!sel geç-
m!"!m yok oluyordu "!md!... Hep!m!z 
!ç!n hüzünlü b!r h!kâye... Orada bunları 
dü"ünürken yıkım denen "ey!n sürek-
l!l!#!n!, yerküren!n böyle ne kadar çok 
yıkıcı t!tre"!m ya"adı#ını dü"ündüm... 
N!hayet!nde sonsuza kadar üzüleme-
y!z; o yıkıntıların üzer!nde de yen!den 
b!tk!ler büyüyor, hayat yen!den ba"lı-
yor. Ben de bu kalıntılara nasıl yen!-
den bakab!l!r!m, bu yıkımdan yen! ne 
olu"turab!l!r!m d!ye baktım b!raz. &ah 
Vazo’lar ben!m !ç!n zaten Osmanlı m!ra-
sının bıraktı#ı gelene#!n tems!l! olarak 
üret!mler!mde yo#unlukla yer alırken, 
"!md! modern dönem! hem b!r !deal ve 
hem de b!r yok olu" öyküsü olarak bu 
vazolarla nasıl b!r araya get!reb!lece#!-
m!n  yolunu arıyorum. 

Eserler"n"zle Ahmet Hamd" Tanpı-
nar’ın “Be! &eh"r” k"tabı arasında para-
lell"k kuruyorsunuz. Ned"r bu paralell"k? 
Eserler"n"zle Ahmet Hamd" Tanpınar 
arasında nasıl b"r ba%lantı var?

Tanpınar’ın tüm yapıtları ben!m !ç!n 
sonsuz !lham kayna#ı. Tanpınar, özel-
l!kle Türk!ye’de kent hayatı, toplum 
ps!koloj!s! ve kültürel m!ras üzer!ne 
son derece duyarlı kavrayı"ları olan b!r 
dü"ünür. %mparatorluktan cumhur!yete 
geç!" a"amasında olu"an !k!l!klerden 
beslenen sanatsal tutumu çok !lham 
ver!c!. B!r öncek! k!"!sel serg!m ‘In-
terrupted Halfway Through’ da adını 
Tanpınar’ın “hamles! yarı yolda kalan” 
bet!mlemes!nden alıyordu. ‘M!nor V!b-
rat!ons on Earth’ serg!s!nde !se kurdu-
#um sahnelere e"l!k etmes! !ç!n yaz-
dı#ım "!!rlerde bu alıntıyı kullandım. 
Aslında bu da b!r çe"!t arada kalmı"lık 
durumu. Serg!n!n de b!r aralıkta kalmı" 
b!r olu"um, de#!"!m sürec!n! !mlemes! 
açısından ba#ı devam ed!yor.
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!LHAMINI AHMET HAMD! 
TANPINAR’DAN ALDI

$ng"ltere’de Tate St Ives Galer"s" Türk"ye’den seram"k sanatçısı Bur-
çak B"ngöl’ü a%ırlıyor. $lhamını Ahmet Hamd" Tanpınar’dan alan sa-
natçı, “Tanpınar’ın "mparatorluktan cumhur"yete geç"! a!amasında 
olu!an "k"l"klerden beslenen sanatsal tutumu "lham ver"c"” d"yor.


