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A         çıldığımız günden bugüne sıra 
dışı konseptimiz ile dünyada ilklere 
ev sahipliği yapmayı hedefledik. Bu 
süreçte sanatın ve sanatçının her 
daim yanında durmak, 
sanatseverleri bir araya getirmek de 
ilkelerimiz arasında yer alıyor. 

Yine bir ilke daha imza atarak değerli 
sanatçı Özge Günaydın’ın farklı sanat 
disiplinlerine hitap eden 
“Gergedanlar Şehre Geri Dönüyor / 
Rhinos Back in Town” sergisini 
ağırlıyoruz.

Sanatın iyileştirici, insan ruhuna iyi 
gelen etkisinin özellikle bu dönemde 
pandeminin izlerini bir nebze olsun 
hafifleteceğine inanıyoruz.  Çevre ve 
doğa bilincini daha geniş kitlelere 
ulaştırmayı hedefleyen bu değerli 
sergiye ev sahipliği yapmaktan 
Watergarden olarak memnuniyet 
duyuyoruz. Bu sergi ile farkındalık 
yaratarak tüm ziyaretçilerimizi çevre 
konusunda duyarlı olmaya 
çağırıyoruz. 
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İ  nsanları bir araya getiren, 
rahatlatan, ilham ve umut veren 
sanatçıları desteklemek adına 
özellikle bu dönemde bizim gibi 
kurumlara çok görev düşüyor. 
Sanat, yaşamın stresinden 
uzaklaşıp günün yorgunluğunu, 
gerginliğini gidermemiz için 
mola vermemizi ve deşarj 
olmamızı sağlar. Sanatçı Özge 
Günaydın’ın, doğayı koruma, 
çevre bilinci yaratma amacı ile
Türkiye’de daha önce 
gerçekleşmemiş,
belgesel, video art, dijital art, 
heykel, resim ve yerleştirmeden 
oluşan, sanat pratiği ile 

ikonikleşmiş gergedan 
heykelleri, tablo, yeni medya 
gibi unsurların ön plana çıktığı 
çok sesli “Rhinos Back In 
Town” sergisine Watergarden 
olarak ev sahipliği yapmak bizi 
çok heyecanlandırıyor. 

Soyu tükenen canlılar 
üzerinden çevre olaylarına 
farkındalık yaratan bu sergiye 
ev sahipliğimiz ile hem çevre 
konusunda duyarlılığa dikkat 
çekmekten hem de çağdaş 
sanatın geniş kitlelere 
yayılmasında rol almaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz.
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Şiddetin Gerçeği

        ylemle iletişim arasında 
direkt bir bağlantı vardır. 
Eylemle gerçekleşen durum, 
insanlara olumlu ya
da olumsuz şekilde 
yaşanmışlıklar üzerinden 
ulaştığı için sanatın bir eylem 
biçimi olarak kabul edilmesi 
gerekir. Her ne kadar sanat bir 
eylem biçimi olsa da modern 
insan karmaşık yaşantısı içinde 
sanattan daha çok sistemin 
kendisine dayattığı hazır yapım 
nesneler dünyası ve düşünce
sistematiğinin girdabında 
zaman tüketmekte, toplumsal 
yaşamdan uzaklaşarak 
yalnızlaşmakta ve bunun 
sonucunda da gerçek dünya 
sorunlarından uzaklaşmaktadır.

Heidegger'in bu söyleminden yola 
çıkarak insanın yarattığı en önemli 
değerlerden birinin sanat olduğunu 
söyleyebiliriz. Onu bu denli önemli 
kılan ise içinde taşıdığı estetik ve 
verdiği mesajdır. Bu bakımdan sanat 
toplumun her kesimine ulaştırılmalı, 
onların ilgilenmeleri sağlanmalı ve 
hayata kattıkları anlam nedeniyle de 
sanat eseri üretenler desteklenmelidir. 
Bu çerçeveden baktığımızda Özge 
Günaydın sergisinin çok önemli 
olduğunu düşünüyorum. Bir yıllık 
düşünce ve hazırlık süreci sonrasında 
oluşan bu sergi gerek verdiği mesaj, 
gerek oluşturduğu estetik algı 
nedeniyle yaşadığımız hayatı 
sorgulamakta kalmayıp gelecek 
kuşakları da düşünmemiz için bir yol 
haritası çizmektedir. Sanat yapıtı bir 
değerdir ve bu değer insana bağlı 
olarak oluşur.
 
İnsan yaşadığı çevre ile birlikte değer 
bulur ve yansıttığı değerlerle yaşayan 
bir varlık olarak doğadaki yerini 
almıştır. Doğayı ehlileştiren, doğayı 
işleyen insan bin yıllardır sürdürdüğü 
bu uyumlu yaşamı son yüzyıldır terk 
etmeye başlamış, gelişen modern 
hayatın kendine sağladığı olanaklarla 
önünde yok olan diğer canlılara kimi 
zaman sırtını dönerek kimi zaman bu 
sürece dahil olarak kabul edilemez bir 
durum yaratmıştır.

Özge Günaydın da bu yıkıcı kriz 
ortamında doğadan uzaklaşan, 
çevreye karşı duyarsızlaşan, zevki için 
diğer canlıları yok eden insanların 
yarattığı tahribatı gergedanlar 
üzerinden anlatmaktadır. Yüzeysel 
anlatımların, kolay anlaşılanların ve 
göreceli olarak güzel olanın aksine 
sanat değeri taşıyan, nitelikli bir takım 
eserler üreterek, farklı bir tutum 
sergileyerek bu olumsuz duruma karşı 
insanları sanat üzerinden 
bilinçlendirme çabası içine girmiş 
gerçek bir sanatçı sorumluluğu ile 
taşın altına elini koymuştur.
 
Kurgusal pratikliğin bağımsız bir 
şekilde ortaya koyduğu bu yapıtlar 
sanatçının bilip bizim bilmediğimiz 
yada bilmek istemediğimiz hikayeleri 
beş duyuyu da dahil ederek anlatması 
oldukça dikkat çekici bir durum olarak 
karşımıza çıkmaktadır.
 
Hayatın karmaşıklığı ve hızlı akışı 
içinde sanat yapıtı kendi başına bir 
anlam ifade etmez. Geldiği yer ve 
dayandığı nokta çok önemlidir. Yapıtı 
etkili kılıp bir yere taşıyacak olan da 
budur. Bu tespitten yola çıkarak Özge 
Günaydın'ın yapıtlarına baktığımızda 
dünyanın en büyük sorunlarından 
birini tartışmaya açtığını görürüz.

Doğa-İnsan ilişkisini ve gergedanların 
içinde bulunduğu olumsuz durumu 
anlam derinliğine göre ele alan 
sanatçının günümüz yaşantısına, çevre 
sorunlarına, beden politikalarına 
getirdiği eleştiri ve çözümlemelerin 
felsefik bir bakış açısı ile ortaya 
çıktığını söylemek hiç de yanlış olmaz. 
Gergedanlara yönelik şiddeti ve doğa 
katliamını eleştirerek onların 
korunmasına yönelik bir çabaya 
dönüştürmesini serginin amacı olarak 
görebiliriz. 
 
Özge Günaydın'ın gergedanlara sahip 
çıkarak onlarla kurduğu ilişkiyi anlatan  
Watergarden’da ki sergi, sanatçının 
kendisiyle hesaplaştığı bir mücadele 
alanına dönüştürmüştür. Modern 
hayatın akışı içinde, cinsel gücü 
arttırdığı gerekçesi ile boynuzları 
kesilerek katledilen gergedanların 
çığlıklarını duymayan günümüz 
insanının durumuna dikkat çeken 
sanatçının resim, fotoğraf, enstalasyon, 
film gibi farklı disiplinlerde 
oluşturduğu ve farklı sanatsal 
disiplinlerden oluşan kurgusu çevre 
bilinci oluşturmak açısından son 
derece önemlidir.
 
Özge Günaydın gelecek kuşaklara 
yaşanılabilir, güzel bir dünya bırakmak 
için doğaya, bitkilere, hayvanlara sahip 
çıkan "Rhinos Back in Town" 
sergisinin bir gereklilik olduğunu net 
bir şekilde söyleyebilirim.  

Bu bir yaşam biçimidir ve
günümüz insanının bu 
manipülatif yaşama bağlı 
davranışlarını, bencilliğini, 
teslimiyetçi tutumunu
anlamak zordur. Her ne kadar 
durum böyle olsa da sanat her 
şeye rağmen bir direniş biçimi, 
bir haykırış olarak sistem 
karşısında varlığını 
sürdürmektedir. Nitekim 
Heidegger; ‘‘Sanat tamamen
bozulmuş, tamamen 
yabancılaşmış bir dünyada, 
sadece manipülasyondan oluşan 
bir dünyada
parıldayan ışıktır.’’ der.



Özge Günaydın

O         ptik olan ile tinsel olan arasında 
bir bağ kurmaya çalışıyorum. 
Nesnelerin sadece görünüp anlık 
zevk verdiği bir düzen değil, kalıcı 
hislerin peşinde ve ayırdında olma 
derdindeyim.
Dertsiz sanat olmaz. Derdi olmayan 
bir sanatın tinselliğe yakınlaşması 
mümkün değildir.
Doğaya dokunmadan, DOKUNMAK 
mümkün mü?
Öteki ben tinsellik peşinde 
kıvranırken oldukça acılı bir yoldan 
geçiyor. 
Bu yolda empati var.
Bazen bir gergedan olmak ya da 
bazen ise bir ağaçkakan olmak var. 
Ama bunu iliklerine kadar 
hissetmek. 
Tükenirken acı çekmek…

Sonra, hayata ve sanata yeniden 
başlamak ve devamlı yenilenmek.
İnsan ve doğa İlişkisinin dönüştüğü 
kaos sonumuzu getirmek üzere. 
Farkında olmak ve farkındalık yarat-
mak durumundayız.
İnsanoğlu kaderin devamlı zar 
attığından şikâyet eder ve her şeye 
öykünür.
Empati ve farkındalık olmadan bu 
kaos kültüründen çıkmak mümkün 
değildir.
İnsanoğlunun tekrardan inşası 
mümkün müdür?
Yani, insanoğlunun ruh halinin geld-
iği noktayı restore edebilmek 
mümkün mü?
Bence evet…
Hadi hep birlikte…
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