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Önsöz
Contemporary Istanbul Vakfı, kurulduğu günden itibaren Türkiye’deki çağdaş
sanatı destekleyerek, geleceğe yatırım yapan bir ortam oluşturmak için
çalışmalarını sürdürmektedir. Eğitici, öğretici ve ufuk açıcı sergileri ve etkinlikleri
ile dünyadaki çağdaş sanat üretiminin seçkin örneklerini, yeni girişimleri ve tüm
sanat akımlarını Fişekhane’de tüm sanatseverler için bir araya getirmeye devam
ederken, Canan Tolon gibi büyük bir sanatçıya ev sahipliği yaptığımız için
gururluyuz.
Uluslararası arenada önemli bir sanatçı olan Canan Tolon’un Limbo isimli
sergisinin, çıktığımız bu yolda bizi güçlendireceğine inanıyorum. İstanbul güçlü
bir sanat ve kültür alt yapısına kavuştu ve gelişmesi için de çalışmalarımız devam
etmektedir. Contemporary Istanbul Vakfı da nitelikli sanatın örneklerini
sergilemeyi sürdürerek, sanat adına yeni bir bakış açısı getirmeyi
hedeflemektedir.

Ali Güreli
Contemporary Istanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
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“ Hayat bir döngü sistemleri üzerinde kuruludur, bunu bütün yaşayanlar bilir.

Seneler, mevsimler, günlerin ritminde, tekrar eden bir şekil içinde kapılmış,
doğar ve ölürüz. Bunları bilerek, bu bilgilerin beklentileriyle ve bu beklentilerin
korkusuyla yaşıyoruz. Bütün bunları bilmemize rağmen tekrarlardan kaçmak
içgüdüsüyle hareket ediyoruz. Her gün aynı şeyleri yapmak, aynı şeyleri duymak,
görmek, hissetmek istemeyiz ve bu döngüye tutsak olmaktan kaçmak için
mücadele ederiz. Bu gücümüz katı (rijit) sınırlanmış hayat çerçevemizi
aşındırmayı, o kafesimizden çıkmayı, mahkumiyetimizi unutturarak yaşatmamızı
sağlar. Oyun da unutmamıza yardım eden yegâne faaliyettir…
Vurdumduymazlığa kadar oyalar bizi. Fişekhane, bütün “hane” ile biten
sözcükler gibi -hapishane, hastane, imalathane vs., bu adı taşıyan mekanların
çoğu gibi- tekrar eden faaliyetlerin yeri olduğu için, askıda kalmışlığımızı
tanımlayan Limbo’yu bu mekanda kurarken, tekrarların hapsi olmuş yaşamımıza
cazip gelen tehlikeli oyunlarla tabiatın nazik döngüsünü göz ardı etmememizi
hatırlatmak ve sergilemek istedim.

“

Canan Tolon
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Contemporary Istanbul Vakfı (CIF)
Contemporary Istanbul, uluslararası çağdaş sanat fuar kimliğinin yanında
çağdaş sanatın gelişmesine katkı sağlama, farklı prensiplerden sanatçıları
destekleme, çağdaş sanatın anlaşılmasını ve geniş kitlelere yayılmasını
sağlamak amacıyla 2018 yılında Contemporary Istanbul Vakfı’nı kurdu. Kâr
amacı gütmeden faaliyetlerine devam eden vakıf; sergileri, etkinlikleri ve eğitim
programları ile çağdaş sanatın gelişmesi için projeler geliştiriyor.
Contemporary Istanbul Vakfı, Türkiye’deki çağdaş sanatı destekleyerek,
geleceğe yatırım yapan bir ortam oluşturmayı hedefliyor. Eğitim, araştırma,
sergi, yayın, CIF Dialogues, Istanbul The Lights gibi tasarladığı birçok program
ile sürdürülebilir, izleyici ve katılımcısı ile yaşayan ve gelişen bir sanat ortamının
kurulmasını amaçlıyor.
Contemporary Istanbul Vakfı, dünyadaki çağdaş sanat üretiminin seçkin
örneklerini, yeni girişimleri ve tüm sanat akımlarını İstanbul başta olmak üzere
Türkiye’deki sanatseverlere sunarak, eğitim faaliyetlerinde bulunmayı, İstanbul’u
uluslararası kültür-sanat platformunun önemli merkezlerinden biri olarak
konumlandırmayı hedeflemektedir.
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Limbo
Contemporary Istanbul Vakfı, Canan Tolon’un yapay ve doğal malzemelerin
denge ve yer çekimi ile buluşarak birbiriyle karşılaşmasından doğan, askıda
kalmış ortak yaşam alanlarına referans veren Limbo isimli yapıtına ev sahipliği
yapmaktan gurur duyuyor.
Tolon’un 1997’de yayımlanan kitabı ile aynı adı taşıyan mekâna özgü
enstalasyonu, yıllara yayılan sanatsal üretim pratiğine konu olan kurtarılmış,
kullanılmış, savaşlara tanıklık eden ve aidiyetin olmadığı mekanlar ile özgür,
hapis veya muaf olmak gibi doğasında mücadele, direniş ve iyileşmeyi
barındıran kavramlar ışığında Fişekhane’de yeniden yorumlanıyor.
Limbo, yaşamın “varoluş-yok oluş” ve “inşa-yıkım” gibi zıtlıkları içeren döngü
sistemlerine odaklanmamızı sağlayan, bugünü geçmiş ile kıyaslamadan fikirlerin
sürekli ve kesintisiz bir akış hali olduğu düşüncesiyle üretilmiş olup sanatçının
külliyatında yer alan tüm yapıtları gibi benzersizdir. İzleyici geçmiş zaman
yerleştirmeleri “Tedbir” veya “Topographer”dan tanıdık malzeme, entropi veya
tehlike durumu ile karşılaştığını düşünebilir ancak yanılacaktır. Limbo’da esas
olan; yok olma ve var olma döngüsü arasındaki denge ve süreçtir. Mimarlık
kültüründen tanıdık gelen ritmik volumetri ve askıda kalma halinin tehlikeli bir
oyun yardımı ile içinden çıkmaya çalışmak, unutmaya çabalamaktır.
Oyun ve Limbo Durumu
Görsel hafızadaki masum zamanlardan, çocukluğumuzdan tanıyacağımız
salıncaklar, birbiri ardına adeta bir tabur asker edasıyla dizilmiştir. Tarihteki yok
edici fonksiyonunun aksine bugün buluşma yeri olan militer yapı Fişekhane’de,
salıncaklar bizleri oyuna davet eder. Bu masum ancak tehditkâr oyunda
yapılması gereken salıncak ile etkileşime girerek onu statiklikten kurtarmak ve
özgürce sallanma eylemini gerçekleştirmek ise Limbo’da sanatçı bu eylemin
önünü niçin keser?
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Kuvvetli bir okur ve arşivci olan Tolon’un favorisi Raymond Queneau’nun
“Exercises in Style” isimli kitabında aynı hikâyenin 99 farklı şekilde anlatımı gibi
incelikli bir bakış açısıyla, absürt bir durum ile karşı karşıyayızdır.
Nerede olduğumuzu anlamakta güçlük çektiğimiz referans noktasının tamamen
yok olmaya başladığı bu ritmik yapı, sanatçının tuval üzerinde de sıklıkla kurguladığı
tekrar durumu ile benzeşmektedir. Geçmiş, gelecek, aidiyet ve gerçeklik algısı
yavaşça kaybolmaktadır. Tekrarın yarattığı ritim; mücadele ve doğal olarak bir
süreçtir. Tolon’a göre boya katmanları arasında bir şeyler görmek her zaman
dikkat ve katılım gerektirir. Limbo’da da durum farksızdır. Oyuna katılma
mücadelesi, ölüm ve yaşamın kaçınılmaz döngüsüne tutsak olmaktan kaçıştır.
Şehir planlamadaki yayılmacı politika benzeri; sergi mekanının bir bölümünü
merkez alarak genişleyen, adeta birbirine bordalamış gemilere benzer vaziyetteki
zemin metalleri, su ile karşılaşmasından doğan aşınma hali sonucunda
paslanmıştır. Suyun metale olan etkisinin onu yok etmesi gibi zaman içinde çimler
de susuzluktan kuruyarak ölürler. Tam bu sırada yapıt kendini gerçekleştirmeye
başlar.
Salgın hastalıkların, savaşların, ekonomik krizlerin yarattığı tekrar eden belirsiz
zamanlarda; insan ölümle yaşam arasında adeta arafta… Gün geçtikçe daha
hareketsiz, tıpkı Limbo’da olduğu gibi askıda kalmış bir ruh halindeyiz. Canan
Tolon, tekrara hapsolmuş yaşantılarımızda unutmayı seçtiğimiz her şeyi davetkâr
biçimde, tıpkı bir oyunmuşçasına bize sunuyor. Kendimizi oyaladığımız bu yerde
yaşam ve ölüm kavramlarını, doğanın nazik döngüsünü unutmamamız gerektiğini
bir kez daha bizlere hatırlatıyor.

Küratör: Ayça Okay

Canan Tolon
Canan Tolon İstanbul’da doğdu, çocukluk yıllarını Fransa’da geçirdi. Fransız
Bakaloryasını tamamladıktan sonra Edinburgh’da Napier Üniversitesi, Trier’de
Fachhochschule ve Londra’da Architectural Association’da mimarlık ve tasarım
eğitimi aldı.
Lisans eğitimini 1980’de Londra’daki Middlesex Üniversitesi’nde (önceki adı
Hornsey School of Art) en yüksek derece ile, sonrasında mimarlık yüksek
lisansını 1983 yılında University of California, Berkeley’de tamamladı. İlk kişisel
sergisini 1983 yılında University of California Architectural Gallery’de
gerçekleştirdi. Yurtdışında, özellikle ABD’de, birçok sergiye katıldı. Tolon’un
eserleri, mekânı doğaya ait öğelerle çatışma içinde olan gelişigüzel ve önceden
tasarlanmış yaratıcı süreçler için kullanır. Fotoğrafınkine benzeyen resim tekniği,
problemli bir dünyanın, çokça görmezden gelinen görüntüsünü berraklaştırır.
Resimleri ve yerleştirmeleri birçok uluslararası müze ve özel koleksiyonda yer
almaktadır.
Tolon, İstanbul ve San Francisco Körfez Bölgesi’nde yaşayıp çalışmaktadır.
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