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Öz 

Günümüz sanat nda disiplinleraras pratikler, sanatsal ba lamda yeni ve geleneksel 
tan mlarla adland r lamayan melez formlar ortaya ç karmaktad r. Bu durum, sanatsal disip-
linlerden özellikle video ve filmin günümüz sanat nda sadece bir araç de il ba at bir form 
olarak dola ma ç kt anlam na da gelmektedir. Video ve filmin kendi kullan m alan ndan 
d ar ç k na yap lan en özgün müdahale pratiklerinden biri tüm disiplinleri bir arada kul-
lanan ngiliz sanatç Sam Taylor Wood un yap tlar nda ve çal ma disiplininde görülmekte-
dir. Wood un yap tlar nda ortaya ç kan ikon kavram imgenin sanatsal yarat m na ek 
olarak videonun/filmin bir form olarak biçimlenmesini öne sürmekte ve asl nda günümüz 
sanat n n temel problematiklerinden form ve imgenin esas politikas n farkl bir yönden 
aç l mlamay vurgulamaktad r. Bu farkl tutum, günümüz sanat pratiklerinin bel kemi i 
olan sanat nesnesinin çok-anlaml kimli i ile birle mekte ve sanat için ortaya yeni formlar 
koymaktad r.        

Anahtar Sözcükler: Disiplinleraras l k, ça da sanat, video sanat , form, imge, 
Sam Taylor Wood, melezlik, ikon video.  

INTERDISCIPLINARITY AND ICON VIDEO EVENT IN SAM TAYLOR                       
WOOD S ARTWORKS  

Abstract 

Interdisciplinary practices in contemporary art constitute the hybrid forms that can 
not be named with  artistical context and tradional definitions.This situation gives us a 
meaning that video and film through the artistical diciplines are not just devices but they 
are more dominant forms  go around the world.One of the most original intervention 
practice about the using of film and video  in outer environment without  their own specific 
usage has been seemed in the artworks and work dicipline of Sam Taylor who can use all 
diciplines together.The concept of icon which come into being in Sam Taylor s artworks 
puts forward the idea of taking shape of video/film as a form in addition to the creation of 
image and it actually emphasizes the  expansion of form and image through the basic 
problematics of today s art  with a different direction. This different situation is emerging 
and combining with the very expressive identitiy of art object which is the backbone of 
today s art practice and it is revealing new forms for art. 

Keywords: Interdisciplinary, contemporary art, video art, form, image, Sam               
Taylor  Wood , icon video, hybrid. 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say : 27 Y l: 2009/2 (33-42 s.)    

34

 
1. Giri   

Wim Wenders, Kraucer in sözünden al nt yaparak asl nda filmin, fiziksel 
gerçekli in kurtar l 1 oldu unu söyler. Benzer ekilde tüm sanatsal disiplinlerin 
kendi konvansiyonel gerçekliklerinden kurtulup yeni ve melez bir alanda filmsel 
anlat ya gidi i, bugün ça da sanatta sanatsal pratikler için büyük önem ta r ve 
melez bir sanatsal gerçekli e i aret eder. 1980 lerden itibaren ça da sanata dair 
özgün araçlar n ve disiplinlerin birbiri içerisine erimesi, sanatç n n kendi mitolojisi 
ile birle erek film/video disiplininde yeni bir düzlem do urmu tur. Bu düzlemi 
kullanan sanatç lar aras nda adeta ikon video düzlemi yaratan Taylor Wood un 
yap tlar , oldukça farkl bir dil ve kimlik kullanmas aç s ndan önem ta r. Çünkü 
günümüz sanat nda sanatsal pratiklerde kullan lan araçlar ayn zamanda birer çok-
anlaml sanat nesnesi kimli i de ta rlar.  

2. Disiplinleraras ba lam 

Disiplinleraras ekilde çal an sanatç lar n günümüzde teknolojik yenilik-
leri ve yeni medyay (new-media) ba at olarak kulland klar  görülmektedir. Dolay -
s yla teknolojiyi sorgulamadan kullanan sanatç lardan ayr bir profil çizerler. Yeni 
medya deneyimleri, sanatç lara göstergeleri zeki biçimde yan yana getirme olanak-
lar n sunar. Dolay s yla yeni sanatç , teknolojik imkanlar  ve imgeleri farkl biçim-
de sanattta dola ma ç kar r. Jaffe bu konuda iki farkl sanatç profiline at fta bulu-
narak ilginç bir de erlendirme sunar: 

Tekno-sanatç lar iki yakla m do rultusunda s n fland r labilir: 
Virilio nun tarifledi i, ak la birlikte hareket eden, teknolojik yenilikleri 
sorgulamadan kullan ma sokan, etki alt nda tutulmaktan ho nut ve halin-
den memnun olanlar ve sürekli yenilenen teknolojiyi çe itli aç lardan 
sorgulayan, yenili i özünde bar nd ran teknolojileri kullanarak tekno-
a r l klar n istikrar n bozmak, onlar aksamaya u ratmak amac yla ta-
sarlanm en sa lam sorgulamalar yöneltenler 2 

Jaffe nin belirtti i en sa lam sorgulamalar olgusu için, ngiliz sanatç 
Sam Taylor Wood, güncel sanat ortam nda önemli bir kö e ta olarak durmaktad r. 
1967 Londra do umlu sanatç Sam Taylor-Wood, Genç Britanyal Sanatç lar * 

olarak bilinen sanatç lar aras nda heykel, sinema, video, foto raf ve resim ili kile-
rini s rad

 

kullanan sanatç lar n ba nda gelmektedir. Goldsmiths College de hey-
kelt ra l k e itimi alan Sam Taylor-Wood, foto raf ve videonun çal malar ndaki 
ve ara t rmalar ndaki etkisinin, kas tl olarak de il, do al bir süreç zarf nda olu tu-

                                                           

 

1  Wim Wenders, Act of Seeing: Essays and Conversations, Faber&Faber, 1997, s.24. (k.ç.) 
2  Harold Jaffe, Tekno-Ma ara n n Ötesi, Türkçesi: Turan Parlak, Notos Kitap Yay., stanbul 2008, 

s.177. 
*  Saatchi nin ngiltere de sponsor olarak destek verdi i ve dünya çap nda eserlerini dola ma ç kar-

d Damien Hirst, Sam Taylor Wood, Tracey Emin, Glenn Brown gibi genç sanatç lar sanat tari-
hinde Genç Britanyal Sanatç lar (Young British Artists) olarak yer edinmi lerdir. 
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unu söyler. Ça da ngiliz sanat nda keskin biçimde beliren ölüm ve meditatif 

sa alt m ili kileri, Wood un bütün çal malar nda bask n bir rol oynamakta, bu 
rolün içeri inde yo un sanat tarihi içeri i ve disiplinleraras

 

ili kiler göze çarpmak-
tad r. Sanat tarihinden geleneksel tema (ölü do a, ikonografi vb.) ve dinsel ikonlar 
al p yeniden yorumlamas ; varolu , yitim, keder, ac gibi duygular hakk nda dü-
ünmek için geçmi le bugünü birle tirmenin alternatif bir yolunu önermektedir. 

Bunlar hem sanat n geçmi teki zengin ve atafatl gösterisi olan Rokoko dönemin-
de, hem de  ça da

 

dönemde geçerlili i olan duygular olarak i lerli ini sürdürür. 
Bu ba lamda, gerçekli in özgül bir dilimine odaklanan sanatç , varolu la 
yokolu un çarp c izlenimine dair bir öneri ortaya atar, insana dair incinebilirli i ve 
güncel varolu a dair can s k nt s n ele al r. Tüm disiplinleri bir arada kullanarak 
içkin bir anlat düzlemi olu turur: 

nsanlar n kriz anlar na nas l tepki verdi ine bakmak ilgimi çekiyor. 
Endi enin fiziksel belirtilerini incelemek istiyorum. 3  

Wood un kanser hastal n iki kere yenmesinin sonuçlar olarak yap tla-
r ndaki hayatîlik-ölümlülük ikilemi, bariz bir ekilde yap tlar n n ac ve sa alt m 
yolunda olu mas na h z katm ve bu olgulara referans veren klasiklere yönelmesi-
ni sa lam t r. Bu ba lamda sanat tarihindeki ölü-do a temas Wood un dönü -
türme alan nda fiziksel anlamda önemli bir alan olarak ekillenirken, Pieta ve 
ikonografik kavramlar, mistik ve ruhani bir dönü türme alan olarak ekillenir. Bu 
ekillenme, ça da sanat n en önemli araçlar n n son derece minimal özgün oyna-

malar ve montajlarla gerçekle ti ine dolays z i aret eder. Sineman n kompozel 
anlat tekni ini, heykelin an tsal düzenlemesiyle birle tirir ve videosal bir uzam 
olu turur. Filmin zaman ayarlar yla oynayarak hayat n ve ölümün zaman olgu-
suna içkin bir referans verir. Donuk bir sanat tarihi görüntüsü/resmi olan ölü do-

a y temele alarak zaman n ölümüne i aret eden foto rafa ili kin k stas video 
ile harmanlar. Ölümlülü e dair iz sunan her olguyu teknik ve içerik bak m ndan her 
birine özel de erler atfederek, hepsini birbiri içinde tutarl olarak kayna t r r: 

Filmlerin baz lar , gerçekten de hareketli foto raf gibi, baz foto raf-
larsa gerçekten filme benziyor. kisinde de öbür tarafa geçi var. Hepsi 
bir ekilde birbirlerine kar yor. [ ] 4  

3. Geleneksel imge ve formlar n dola ma sokulmas

  

Ölü Do a / Still Life (2001), adl çal ma dizisi, geç Barok dönemin ka-
ramsar, dindar ve marjinal , Rokoko döneminin de ehvet, zenginlik ve atafatl  
tükenmemezlik olgular n n platformu üzerinde biçimlenen deneysel bir video 
dizisi olarak Wood un temel k staslar n yüceltir. Wood un bu çal malar nda; içe 
dönük, karamsar, depresif dini figürlerin ve meyvelerin yarat c s Francisco de 
                                                           

 

3  Nothing Lasts Forever, Hiçbir ey Sonsuza Dek Sürmez, stanbul Modern Sanatlar Müzesi 
Video Program Katalo u (Küratör: Rosa Martinez), stanbul 2006 

4  A.g.k. 
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Zurbarân n (1598-1664) Katolik etkilerle ekillenen sanat n n sade, ölümlü ve 
so uk natürmortlara ula an tavr , Michelangelo Merisi Caravaggio nun sürgün 
y llar n n zengin ama solgun ve harap auraya sahip olan natürmortlar ile birle ir. 
Bu müphep, Wood da göz al c bir canl l kla yeniden statü kazan r ve resim-
foto raf-video ili kisini yeniden ele almaya dair yeni durumlar yarat r. Bu ikon 
video biçimi, teknik olarak, filmde zaman atlatmayla kompoze edilen bir yap ba-
r nd r r.           

ekil 1. Francisco de Zurbarân, Portakall , Limonlu ve Güllü Natürmort , 1633   

ekil 2. Sam Taylor-Wood, Ölü Do a/Still Life , DVD Video, sürekli loop, 3 44 , 2001  

Genel anlamda dikkat çeken esas tutum, Wood un videoya ya da filme kat-
t olgunun ya ama ve tinsel olana dair ikonografi olu turma güdüsüdür. Seçilen 
sanat tarihinin protagonistleri (sanat tarihine damga vuran önemli sanatç lar), ölüm 
ve ya am aras na s k m en marjinal ve en kli e isimlerdir; Zurbarân, Aziz 
Francis in tüm kutsall n so uklukla öteli i i aret tutum ve kla vurgularken, 
natürmortlar bile bu ölümlülük kimli ini renksel yitime u ratarak n üzerine 
atm t r. Caravaggio ise, kendine has kutsal kitap resimlerini, yine kendine has, 
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kayna belirsiz ve ulu olana i aret eden kla kavram , çürük meyvelerden olu-
an natürmortlar da bundan nasibini alm biçimde kutsam ve mitolojikle tir-

mi tir. Wood un bu noktada ya amsall en iyi ifade eden ça da tekniklerin 
postprodüktif yap lar n birinci elden i in içine sokmas , kendisinin de dedi i gibi, 
hareketli olma sorunsal n ve öbür tarafa geçi in anahtarlar n bar nd r r. Bir taraf-
tan yüksek h zda zaman atlatmayla filme al nan meyve düzlemi giderek çürürken, 
di er taraftan çiçekler ve ye il küfler üretmeye ba layarak toza dönü ür ve video-
nun döngüselli i sonucu süreç ba a al narak ya am-ölüm diyalektikli i sentezlenir.      

ekil 3. Sam Taylor-Wood, Ölü Do a/Still Life , DVD Video, sürekli loop, 3 44 , 2001 
ekil 4. Caravaggio, Ölü Do a/Still Life ,tuval üzerine ya l boya, 1596  

Küçük Bir Ölüm / A Little Death (2002) adl video çal mas , Rokoko 
döneminin natürmortlardaki zenginlik göstergeleri belgeselcisi ve av natürmortla-
r nda usta olarak bilinen Jean Simeon Chardin in (1699-1779) ça da bir melezi 
olarak durmaktad r. Chardin in natürmortlar , seçkinlerin e lencesi olan av dönü ü 
ürünlerinin görsel belgeleri olarak Rokoko döneminin bereketli mutfak manzaras -
n n ölümlülü ünü gösterir. Wood un ço u i inde hissedilen duygulan m ekli, bu 
dizideki ac

 

kavram yla kayna r. Sanatç n n geçirdi i hastal n seyrine ba l 
olan süreç ku kusuz bunda etkilidir:  

Kanseri yenmek, yap t m inan lmaz derecede etkiledi. Bu deneyimi iki 
kez ya amak zorunda kald m. O zamana dek yapt m i ler yine elem ve 
ac

 

doluydu. Ama (kanser) sonras nda ba ka bir düzey kazand , bir ölüm-
lülük duygusu, insan olman n ne demek oldu una dair bir duygu. 5    

                                                           

 

5  A.g.k. 
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ekil 5. Chardin, Yaban Tav an , 1728-1730 
ekil 6. Chardin, Yaban Tav an , 1728-1730      

ekil 7. Chardin, Keklikli ve Armutlu Ölü Do a , 1748 
ekil 8. Chardin, Oyun, Av köpe i ve Ölü Do a , 1730 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say : 27 Y l: 2009/2 (33-42 s.)    

39

                

ekil 9. Sam Taylor-Wood, Küçük Bir Ölüm/A Little Death , DVD Video, sürekli loop, 
4 30 , 2002   

Küçük Bir Ölüm / A Litlle Death adl videoda, çürümeye ba layan tav-
an, kurtçuklar n bitmek bilmeyen hareketleriyle sanki yeniden canlanmakta ve 

ölümden do an dolayl ya am fikrini sezinletmektedir. Burada tav an ehvetin 
simgesi olarak yer almakla birlikte, videonun ismi olan küçük bir ölüm (petite 
mort), Frans zca da Eros la Tanatos un birle ti i anda ya anan orgazm anlatmas 
can al c noktada durur.  

Sanatç n n 35 mm. lik filmi Pieta , ölüm kavram n n heykel disiplininde-
ki en kült ve an tsal (monument) plastik ikonografisini temele al r. Wood, burada 
yine tam ölüm an n montajda yava latmalar ve h zland rmalar ile kurgulayarak 
ya amsal aradal n ve ac n n serzeni ini Michelangelo nun Pieta s n n kurgusunda 
biçimler. Hollywood filmlerini ve oyuncular n temele oturtan tiyatrall k ve tekni-

in kullan l ,  video-sinema-heykel-foto raf dörtlüsüne dair yeni bir videoloji

 

yarat r. Bu videolojiyi, yine oynad futboldan çok öhretiyle kitlelerin tap nd 
markala m bir futbolcuyu, David Beckham ele almas na kadar giden bir süreç 
izleyecektir. Michelangelo nun kusursuz yontusu Davud/David in, günümüzdeki 
kusursuz kitle imgesi olan futbolcu David e sapt r lmas

 

ola anüstü bir yordam 
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ortaya serer. Heykel, video ve sinema sorunsallar n eriterek, güzellik olgusunun 
küresel ideolojisi ve varolu sal ölümlülük temalar yla yo urmu tur. Yava latma ve 
zaman ayarlar yla ilk oynayan sanatç olan Andy Warhol bile sanatç n n gözünden 
kaçmayacakt r.* David Beckham ikonunu bir galeride yava lat lm biçimde 
Warhol dan al nt layarak; uyku sürecini, bedeni, çe itli pozisyonlarla, bir öhretin 
göstergesel niteli inde uyku/ölüm/sa alt m temas çerçevesinde mistik bir ekilde 
filme alm ve portre film 6 olarak kurgulam t r. Wood, ikonu yava latmalarla ve 
nefesle, bedensel özellikleri (dövmeleri) öne ç kararak, kadraj yatay düzlemde 
kullan p bilinç ak n yava lat r. Richard Dorment, filmdeki beden için torso 
kelimesini kullan r. Gerçekten de Yunan a ve Rönensans a dair olan, kopyalanmas 
ve ula lmas gereken ölümsüz güzellik kavram ; filmde, günümüzde bedeniyle 
ça da ve küresel bir ikonun ölümlülük olgusunun uykudaki torsosu üzerinden 
i leyi e geçer. Charlotte Higgins in Caravaggio n n bu filmde önemine dikkat 
çekmesinden de7 anla laca üzere, n kutsall yine torsodaki ana ambiyans 
olu turmaktad r.            

ekil 10. Sam Taylor-Wood, Piéta , 35mm Film, 1 57 , 2002 
ekil 11. Michelangelo, Piéta , mermer, 1499    

                                                           

 

*  Sam Taylor Wood, bu videoda teknik ve biçim olarak Warhol un Sleep adl videosunu; 
Caravaggio nun resimsel n ; isim, içerik ve e retilenmi bir öykünme olarak Michelangelo nun  
David ini, k saca heykel disiplinini tümüyle al nt layarak film olu turmu tur.      

6  Richard Dorment,  sanatç n n bu çal mas n portre film olarak adland r r. Dorment in 
Beckham, The Sleeping Beauty/Beckham Uyuyan Güzellik adl makalesi için bkz.: 

http://www.telegraph.co.uk/arts/main.jhtml?xml=/arts/2004/04/28/babecks28.xml (k.ç.) 
7  Charlotte Higgins, Video Portrait Captures Beckham Asleep , Guardian, 27 Nisan 2004 (k.ç.) 

http://www.telegraph.co.uk/arts/main.jhtml?xml=/arts/2004/04/28/babecks28.xml
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ekil 12. Sam Taylor-Wood, David , 35mm film, 107 dakika, sürekli loop, 2004  

4. Sonuç 

Wood un video filmlerinde esas olarak dü ünülmesi ve anla lmas gere-
ken; filmlerindeki tekni e ba l ölümsüzlük kavram n n, antikiteye ba l güzelli in 
ölümsüzlü e tezat durumuna dair kuram n sa layan plastik yüce nesneyle, bir 
torso (insan bedeninde üst beden veya abdominal bölgeyi gösteren Antik Yunan 
heykelleri) ile gerçekle mesi durumudur. Sam Taylor Wood un torsoyu sinemasal 
mistikle tirme sekans na indirgemesi ve bunu güncel imgelerden seçmesi, yeni 
ikonografik videolojinin ara katmanlar nda yer al r. Ayr ca, buradaki her mekaniz-
man n -hem teknik hem içeriksel anlamda- klasiklere referans veren al nt sal i leni-
i söz konusudur ve ki isel ve sosyal ilgilerimi kurgulara ekliyorum

 

diye belirte-
rek bunu duyumsat r.8  

Günümüz sanat , disiplinleraras ve çok-disiplinli biçimde sanat nesnesinde 
üst kurgular, çoklu anlamlar ortaya ç kararak sanat ortam nda farkl

 

kültürel man-
zaralar n olu mas n sa lamaktad r. Bu kültürel manzarada sanatç lar, klasik ve 
konvansiyonel olarak geleneksel teknik ve formlar

 

sadece bir araç olarak de il bir 
form gibi görerek kullanmaktad rlar. Burada ortaya ç kan yaratma eyleminin gün-
delik ya am deneyimleriyle yan yana getirilmesi, sanatsal disiplinlerde düzlem 
kayd r lmas

 

(resim, heykel, video, sinema, foto raf gibi disiplinlerin geleneksel 
kullan m düzleminin de i mesi), anlam bozumu ve yeni metaforlar yüklemelerle 
biçimlenen yeni sanat formlar ve nesneleri, kendi kökenlerinin d na ç karak ve 
birbiri içlerine geçerek çok-anlaml l do urmaktad r. Bir formu, imgeyi yerinden 
eden sanatç n n avangard karakteri, sanat nesnesinin ne olaca ve imgenin nas l 
i leyece i konusunda yeni pratikler do urmu tur. Söz gelimi Wood un videoyu salt 
kullan m alan ndan ç karak ikonla t rd filmleri, resimsel ve an tsal bozuma u -
ratt imgelerle birle erek videoyu bir ara form ya da melez form olarak önermek-
tedir. Wood, sinemadan, tiyatrodan etkilenir ve geleneksel araçlar aras nda 

                                                           

 

8  Hal Foster, Rosalind Krauss, Alain Bois, Benjamin Buchloh,  Art Since 1900, Thames &Hudson, 
Londra 2004, s.661. (k.ç.) 
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provakasyona varan anlamlar üretir.9 Bu aç dan bak ld nda sanatsal üretim ve 
yarat m biçimi çok yönlü bir altyap izler ve bu da günümüzde disiplinleraras l n 
sanatta olu turdu u yeni dili ve üst anlamlar irdelemek ve anlamak için önemlidir.   
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http://www.telegraph.co
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