
Görsel sanatçı, küratör, bağımsız yayıncı… Den�z Beşer �le gerçekleşt�rd�ğ�m�z key��� söyleş�de;

çalışmaları, Açık Stüdyo Günler�, pandem� sürec�ndek� üret�mler�, güncel-gelecek sanat p�yasası ve Heyt

be! Fanz�n kolekt�f� hakkında yazıştık.

Key��� okumalar.

Den�z Beşer

Kend�n�z� tanıtır mısınız?

V�yana ve İstanbul’da yaşayıp çalışan b�r görsel sanatçıyım. Aynı zamanda küratör ve bağımsız b�r yayıncı

olarak da faal�yet göster�yorum. Sev�lla Ün�vers�tes�’nde res�m eğ�t�m� aldım ve M�mar S�nan Güzel

Sanatlar Ün�vers�tes� Seram�k ve Cam Tasarımı Bölümü’nden mezun oldum. Res�m, fanz�n, v�deo, müz�k ve

enstelasyon g�b� b�rden çok alanda üret�m yapmaktayım.

Bugüne dek ulusal ve uluslararası b�rçok serg� ve fuarda yer aldım. Bunlardan bazıları; Self Publ�sh�ng

Graph�c & Sound Fest�val, Centre Del Carme Cultura Contemporan�a, Valens�ya, İspanya (2020); Z�ne

Matters: Self-Publ�sh�ng From Prague to V�enna, Quatro Pr�nt, V�yana, Avusturya (2020); Druck Druck

Druck, Galer�e �m Körnerpark, Berl�n, Almanya (2019); Volumes Independent Art Publ�sh�ng Fa�r,

Kunsthalle Zur�ch, Zür�h, İsv�çre (2018); Publ�sh�ng As An Art�st�c Tool Box, Kunsthalle W�en, V�yana,

Avusturya (2017); E�n Anderes Land, VBKÖ, V�yana, Avusturya (2016); Ind�e-L�ne, artSümer Gallery,

İstanbul, Türk�ye (2015); Transformat�on des Geschehens, Shedhalle, Tüb�ngen, Almanya (2013);

Revolut�on, ScottyEnterpr�ses Gallery, Berl�n, Almanya (2013); B�o-Cultural Her�tage and Ident�ty, Kyrgyz

Nat�onal Museum of F�ne Arts, B�şkek, Kırgız�stan (2012), Gerçekl�k Terörü, Depo, İstanbul (2012); Son

dönemdek� k�ş�sel serg�ler�mde bazıları; Den�z, Open Performance Space, Farab� 15/4, İstanbul (2018) ve

Attent�on Wars, New Jörg, V�yana, Avusturya (2017). Fanz�n, sanat k�tapları ve sanatçı atölyeler�ne olan

yoğun �lg�m sonucunda Fanz�ne�st V�enna Art Book & Z�ne Fa�r, Açık Stüdyo Günler� ve Fanz�ne�st-Z�ne Fest

Of Istanbul g�b� etk�nl�k ve fuarlar kurgulayıp, bu fuarların d�rektörlüğünü yapmaktayım. Ayrıca Heyt be!

Fanz�n �s�ml� sanat kolekt�f�n�n kurucu ortağıyım.

Açık Stüdyo Günler�’n� gerçekleşt�rme f�kr� nasıl gel�şt�?

Açık Stüdyo Günler� önces�nde evde f�lm göster�m� ve “Evde D.�.Y.oruz” adında kend� ev atölyemde konser

ser�ler� organ�ze ed�yordum. Gelen olumlu ger� dönüşler k�ş�sel olarak açık atölye mantal�tes�

doğrultusunda çalışab�leceğ�m� gösterd�. Projeye 2014 yılında Jul�ane Saupe �le b�rl�kte başladık.

V�yana’da organ�ze ed�len açık stüdyo etk�nl�kler�n� z�yaret etmen�n �lk başlarda b�ze �lham verd�ğ�n�

söyleyeb�l�r�m. Aslında dünyanın b�rçok şehr�nde uzun yıllardır bu tarz oluşumlar organ�ze ed�l�yor. B�zde

bağımsız sanat �ç�n yen� b�r soluk get�reb�leceğ�n� düşündüğümüz bu format �ç�n “neden İstanbul’a bu

etk�nl�ğ� yen�l�klerle b�rl�kte get�rm�yoruz!” d�yerek düşünceler�m�z� eyleme aktardık. Şu anda etk�nl�ğ�n

Türk�ye’n�n en kapsamlı açık atölye organ�zasyonu olduğunu bel�rtmekte fayda var.

ASG sadece sanatçı destek programı mıdır, başka amaçlara h�zmet ed�yor mu?

Açık Stüdyo Günler� // Open Stud�o Days, her sene 40’dan fazla sanat atölyes�n�n eş zamanlı olarak

kapılarını z�yaretç�lere açmasını sağlayan b�r organ�zasyon. B�r destek programından z�yade sanatçı

dayanışması üzer�ne kurulu bağımsız ve sponsorsuz b�r oluşum olduğunu söyleyeb�l�r�m. Bu sene 2-4 Ek�m

2020 tar�hler� arasında yed�nc�s� gerçekleşecek olan Açık Stüdyo Günler�’nde res�m, heykel, fotoğraf,

enstelasyon, performans ve v�deo g�b� d�s�pl�nler üzer�ne çalışmalar gerçekleşt�ren görsel sanatçılar,

sanatçı kolekt��er� ve bağımsız sanat mekanları, Taks�m, Tarlabaşı, C�hang�r, Galata, Karaköy, Tophane,

Kurtuluş, Ş�şl�, N�şantaşı, Kadıköy ve Büyükada bölgeler�nde bulunan ev, atölye ve alanlarını z�yaretç�lere

açıyor olacaklar. Z�yaretç�ler �se bastığımız har�talar ve d�j�tal har�talarımız aracılığıyla b�r atölyeden

d�ğer�ne ulaşarak normalde z�yarete açık olmayan, sanatçıların çalışma ortamlarına m�saf�r olab�l�yorlar.

Temel olarak Açık Stüdyo Günler�, z�yaretç�lere sanat atölyeler� �le �lg�l� �çerden b�r bakış açısı olanağı

sunmayı hede�emekted�r.

Yed� sened�r sponsorsuz ve kar amacı gütmeden organ�ze ett�ğ�m bu etk�nl�ğ�n sürdürüleb�l�rl�ğ� açısından

gelecek dönemlerde �ş b�rl�kler� ve çeş�tl� fonlamalara olumlu baktığımı bel�rteb�l�r�m. Etk�nl�k �le daha

fazla b�lg�y� openstud�odays.com’da bulab�l�r ve Instagram’da openstud�odays adres�nden tak�p

edeb�l�rs�n�z.

Ülkem�zdek� pandem� gündem�n� ve sonrasını sanatçı üret�mler�ne etk�ler� açısından nasıl

değerlend�r�rs�n�z?

Öncel�kler�m�z�n değ�şt�ğ� b�r dönemdey�z. Sağlık, ps�koloj� ve ekonom�n�n daha da öneml� hale geld�ğ� b�r

sürec� yaşıyoruz. Bence sanat, maalesef şu an �ç�n öncel�k sıralamamızda en baş sıralarda değ�l. Sanatçılar,

akıl ve beden sağlığını korumanın, ekonom�k olarak bu dönem� hasarsız geç�rmen�n ve ayakta kalmanın

yollarını arıyorlar. Eser ortaya koymak şu an �ç�n b�r lüks ama bu demek değ�ld�r k� sanatçılar üretm�yor.

Pandem� sonrasının kolay b�r dönem olacağını düşünmüyorum. Gerek ekonom�k gerekse ps�koloj�k olarak

bu dönem� atlatmak b�raz zaman alacak g�b� gözüküyor.

Pandem� sürec�n�n s�z�n çalışmalarınıza yansımaları neler oldu?

Corona sebeb�yle maalesef herkes g�b� bende zor zamanlar geç�rd�m. Tüm plan ve projeler�m� ertelemek

veya �ptal etmek zorunda kaldım. Normalde 16-17 Mayıs’ta V�yana’da Brunnenpassage’da Fanz�ne�st

V�enna Art Book & Z�ne Fa�r’ı organ�ze ed�yor olacaktım. Fakat Avusturya Devlet� kültürel etk�nl�klerde

dah�l tüm etk�nl�kler� 30 Ağustos’a dek �ptal ett�. Bunun dışında katılmayı planladığım Avusturya,

Almanya, Macar�stan ve Türk�ye’dek� 10’dan fazla sanat k�tabı ve fanz�n fuarı y�ne Corona sebeb�yle �ptal

ed�ld�.

Eylül ayı �ç�n Yunan�stan’da düzenlenecek olan Athens Art Book Fa�r’a davet ed�ld�m fakat güncel

durumlar ve koronav�rüsünün olası 2. dalgası sebeb�yle bu seyahate olumlu gözle bakamıyorum.

Bunun dışında pandem� süres�nce bol bol üretme �mkanı buldum. Bu sürec�n zorlu olacağını Mart ayında

tahm�n ed�p kend�m� ps�koloj�k olarak bu döneme hazırladım ve bu süreçte üreterek kend�m� meşgul

ett�m. Bell� başlı üret�m alışkanlıkları gel�şt�rd�m. Örneğ�n; 13 Aralık 2019 tar�h�nden ber� aralıksız olarak

her gün en az b�r ç�z�m veya taslak yapıyorum. Hasta olduğumda, hals�z h�ssett�ğ�mde veya üretme şevk�

bulamadığım zamanlarda b�le bu defterlere her gün en az b�r ç�z�m yapma d�s�pl�n�n� gel�şt�rd�m. Bunun

sonucunda b�rçok esk�z defter�n� b�t�rd�m. Yarım kalmış v�deo �şler�m� tamamlama fırsatı buldum ve yen�

v�deolar da ürett�m.

Çevr�m�ç� serg�ler�n günden güne artmasını ve galer�c�l�k anlayışına olab�lecek etk�ler�n�

nasıl değerlend�r�yorsunuz?

D�j�talleşme bell� b�r çerçeve �çer�s�nde demokrat�k b�r düzen� get�reb�l�r. Arş�vler�n, galer� ve müze

serg�ler�n�n �nternet üzer�nde herkese açık ve er�ş�m�n�n kolay olması kend� �çer�s�nde b�r devr�md�r. Nasıl

k� �nternet, müz�k p�yasasındak� dönem�n tekel müz�k ş�rketler yapısını Napster, Myspace ve Youtube g�b�

oluşumlar sayes�nde kırdıysa, bu dönemde de farklı demokrat�k d�j�tal hareketler göreb�l�r�z. Galer�c�l�k

anlayışından z�yade ben� bağımsız sanat hareketler� daha çok �lg�lend�r�yor. Bu açıdan hantal ve kurumsal

sanat yapılarının dışında özgürleşt�r�c� ve provakat�f g�r�ş�mler bu d�j�tal okyanus da ben� daha çok

heyecanlandırıyor. Örneğ�n; Crypto art, Blockcha�n g�b�.

Uluslararası b�r sanatçısınız, dünya genel�ne baktığınızda sanatçı ve sanat alıcısının

ş�md�k� dönem�n� nasıl ele alıyorsunuz?

Avusturya’da yer aldığımız serg�lerde veya organ�ze ett�ğ�m�z etk�nl�klerde çeş�tl� fonlar ve devlet desteğ�

bulab�l�yoruz. Burada sanatçı b�r sanat alıcısına bağlı kalmadan üretme ve çalışmalarını serg�leme fırsatı

elde edeb�l�yor. Sanatçıların �ş�n� satma zorunluluğu, özgür üret�m �rades�n� engelleyen b�r nokta olarak

öne çıktığını söyleyeb�l�r�m. Sanatçıların satış odaklı üret�mler�nden z�yade bağımsız kalıp kend�n� özgürce

�fade edeb�lmes� ve deneysel üret�mler yapab�lmes� bence çok öneml�.

Corona süres�nce Avusturya devlet� ve çeş�tl� kurumlar b�rçok sanatçıya destek fonları sunup sanatçıların

bu sürec� hasarsız geç�rmes�n� sağladı. Burada devlet halen bu sanatçı destek fonlarını devam ett�r�yor. Bu

t�p b�r düzlem maalesef Türk�ye’de yok.

Heyt be! Fanz�n �sm�nde b�r sanat yayınız var. İçer�ğ� ned�r, nereden tem�n ed�leb�l�r?

2010 yılı �çer�s�nde �se ben, Sedef Karakaş ve Barış S�ns� b�r araya geld�k ve fotokop� derg� oluşumu olarak

İstanbul’da Heyt be! Fanz�n’� kurduk. B�lg�sayar kullanılmaksızın tüm m�zanpajını kolaj mantığı, dada ve

punk estet�ğ� �le çözümleyen Heyt be!, bu bağlamda d�j�tale karşı analogu savunan bağımsız ve zamansız

b�r sanat yayını. Fanz�n, çağdaş sanat, ç�zg� roman, �llüstrasyon, röportaj, edeb�yat, müz�k ve pol�t�ka g�b�

�çer�klerden oluşuyor. Her sayıda çek�rdek kadronun ürett�ğ� yazı ve görsel �çer�ğ�n dışında açık çağrı ve

davet s�stem� �le dünyanın farklı ülkeler�nden sanatçılar, Heyt be! Sayfalarına konuk oluyor. Bu bağlamda

Heyt be!’n�n ana amacı fanz�n formunda alternat�f b�r serg� �mkanı yaratmak olduğunu söyleyeb�l�r�z.

Aynı zamanda Heyt be! çatısı altında çeş�tl� serg�, atölye ve etk�nl�kler organ�ze ed�p okuyucularımızla

buluştuk, bunun yanı sıra Avrupa ve Amer�ka’dak� pek çok sanat k�tabı & z�ne fuarına, fest�val�ne ve

serg�s�ne katılarak daha büyük b�r k�tleye fanz�n kültürünü tanıtmaya çalıştık.

2020 �t�bar�yle Heyt be! Fanz�n, Türkçe/İng�l�zce olarak yayınlanmakta ve 7 farklı ülkede 32 farklı

noktadak� k�tabev�, sanat galer�s� ve kafelere dağıtılmaktadır. Heyt be! Fanz�n’�n dağıtımını yapıldığı

noktaları https://heytbefanz�n.tumblr.com/about s�tem�zde bulab�l�rs�n�z. Aynı zamanda tüm Heyt be!

sayılarını b�r arada göreb�leceğ�n�z ve s�par�ş vereb�leceğ�n�z b�r d�j�tal platformumuz var. O s�te �se;

http://heytbefanz�n.l�m�tedrun.com

den�zbeser.com

Instagram: den�z.beser

Açık Stüdyo Günler� // Open Stud�o Days

www.openstud�odays.com/

IG: @openstud�odays

FB: facebook.com/openstud�odays/

Heyt be! Fanz�n

heytbefanz�n.l�m�tedrun.com/

IG: @heytbefanz�n

FB: facebook.com/heytbefanz�n

Den�z Beşer’e değerl� vakt�n� b�zlere ayırdığı �ç�n çok teşekkür eder�m.

Sanatçının sanatını, Açık Stüdyo Günler� ve Heyt be! Fanz�n �şler�n�n tak�pç�s� olarak s�zler� gel�şmelerden

haberdar edeceğ�z.
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PAYLAŞIN! 

 

N�l Has

1988 doğumlu, Sanat ve Kültür Yönet�m� mezunu, sanat ve kültür meraklısı.
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SERGİ

BE Contemporary SENKRON Kapsamında
Genco Gülan’ı Ağırlıyor

GÜNCEL SERGİ SÖYLEŞİ

Işıl Çel�k �le “Kend� Kend�n�n Gard�yanı” Serg�
Söyleş�s�

SERGİ

Kadın Arş�vler�nden Yansıyanlar | Serg� turu
ve Panel: Arş�vler ve Sanatsal Üret�m

SANAT

Yet�şk�nlere Yönel�k Perşembe Atölyeler�
Yen�den Arter’de!

SANAT

Sakıp Sabancı Müzes�’den Ara Tat�lde Sanatla
Dolu Atölyeler

Son Yorumlananlar

Ez�ğ�n Kab�les�ne Hoş Geld�n�z: S�z� Tanıyorum �ç�n Han�fe Dem�r

Tatb�kat Sahnes�’n�n Yen� Oyunu “Act�ng” 6-8 Ocak’ta İstanbul’da! �ç�n Oyunculukta

Unutma B�ç�mler� // Fatma Leylâ Ak

Ruomo’nun İlk Tekl�s� “Kutsal” Yayında! �ç�n Ekremcan

Portfolyo: Sevda Balaban �ç�n El�f Fırat �le Sevda Balaban'ın İlk Solo Serg�ler� Karga

Kadıköy'de!

Portfolyo: El�f Fırat �ç�n El�f Fırat �le Sevda Balaban'ın İlk Solo Serg�ler� Karga

Kadıköy'de!

Sanatçı ve Akadem�syen İsma�l Tet�kç� İle Söyleş� �ç�n İsma�l Tet�kç�’n�n “Beyaza

Yolculuk” Adlı Serg�s� Galer� Kambur Arnavutköy’de

Portfolyo: Murat Yıldırımçakar �ç�n Galer� Kambur İk�nc� Galer�s�n� "8 Hafta-8 Sanatçı"

Adlı Serg� İle Açıyor!

“XX. Yüzyılın 20 Modern Türk Sanatçısı 2021” Serg�s� 24 N�san’a Kadar Alan Kadıköy’de

�ç�n XX. Yüzyılın 20 Modern Türk Sanatçısı 2021 | PAPKO Öner Kocabeyoğlu

Koleks�yonu // Samet Lülec�

Emre Kay�ş’�n İlk F�lm� “Anadolu Leoparı”, FIPRESCI Ödülüne Layık Görüldü �ç�n Emre

Kay�ş’�n Ödüllü F�lm� “Anadolu Leoparı” S�nematek S�nemaev�’nde Göster�me G�r�yor!

“Boyun Devr�ls�n Murtaza”, Okuyucuya B�r Karnaval Yaşatacak �ç�n Özlem B�nel �le

“Boyun Devr�ls�n Murtaza” Adlı K�tabı Üzer�ne…
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