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Öz 

Sigmar Polke nin sanat Bat kültürünün ko ullar üzerine yirminci yüzy l n en ti-
tiz ele tirel yorumlar ndan birini temsil etmektedir. O postmodernizmin ko ullar ndan kay-
naklanan yeni bir sanat n kavramsalla t r lmas nda Amerikan estetik hegemonyas na direk, 
ironik bir tepki vermeyi amaçlam t r. Polke aç kça Amerikan Pop Sanat yla benzer bir 
çizgide hareket etmesine ra men çal malar pop sanatç lar ndan belirgin farkl l klarla ay-
r lmaktad r. Ayn dönemlerde Warhol and Lichtenstein n çizgi romanlar ve reklamlardan 
ald klar imgelerle kar la t r ld nda, Polke nin çal malar çok daha direk ve yal n bir 
ekilde alg lanmaktad r.    

Polke geleneksel olarak birbirinden farkl uslup ve konular çal malar nda bir ara-
ya getiren bir yakla m geli tirmi tir. Mekanik ve ifadesel ögeler, resimlerinde tarihsel 
uygulamalar n görsel bir katalo unu olu turarak birbirini etkilemi tir. Polke çe itli disiplin-
lerde e zamanl çal t için, çal malar nda temsilin farkl yöntem ve tekniklerinin birle -
tiren, montaja dayanan yeni bir estetik biçim ortaya ç karm t r. Bu ba lamda Polke sanatta 
postmodern e ilimlerin temsilcisidir.  

Anahtar Sözcükler: Modern Sanat, görsel kültür, postmodernizm, medya  

TODAY SIGMAR POLKE S ART AS A CRITICAL METHOD  

Abstract 

Sigmar Polke s art represents one of the late twentieth century s most tenacious 
critical commentaries on the conditions of the Western culture. He aimed to make a direct, 
ironic response to American aesthetic hegemony in the conceptualizing of a new art 
emerged from postmodern conditions. Although Polke clearly in a similar line with 
American Pop Art, his work showed a remarkable distinction from their works. Compared 
to the images derived from advertisements and comics by Warhol and Lichtenstein at the 
same period, Polke s works were perceived in a much more plain and direct way.     

Polke has developed a new attitude which has enabled him to collect traditionally 
different subjects and styles together in his works. In polke s work The mechanical and the 
expressionist elements interacted each other, producing a virtual catalogue of historical 
practice in his paintings. As he worked simultaneously in several disciplines he created a 
new montage-based aesthetic form, combined the different means and techniques of 
representation. In this context he is the representative postmodern tendencies in art. 

Key words: Modern Art, Visual culture, postmodernism, media   



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say :25 Y l:2008/2 (35-46 s.)  

36

 
1. Giri

 
Tarihsel süreçte 19. yüzy l, gerçekli e yönelik ilk bilinçli yakla mlar n ge-

li tirildi i dönem olarak kabul edilmektedir. 1839 y l nda bir devrim olarak nitele-
nen foto raf makinesinin icat edilmesi, plastik sanatlar n önemi konusunda üphe-
ye yol açarken, Courbet den Cezanne a, Duchamp dan Magritte e kadar pek çok 
ressam, resimlerinde,  istemedikleri bu bulu tan yararlanm lard r. 1 Foto raf n 
sanat eserlerinde kullan m

 

günümüzde, gerçekli i neyin olu turdu u ile ilgili bir 
sorgulamada, hala tutarl

 

bir tav r olarak görülmektedir. nsan hareketlerinin foto -
raf yoluyla kaydedildi i çal malar göz önüne al nd nda, Frans z gerçekçi yazar 
Honore de Balzac n sözleri bu sorgulamay yans t r.  

bir insan n sonsuz anlam tabakalar n n yo unla mas yla el-
de edilebilecek görünü lerin kümelenmesi olmas nedeniyle bedeni, 
hayaletsi imgelerin sonsuz dizisinden olu turulmaktad r. Gerçekli i 
birbirini aksettiren sonsuz bir dizi durum olarak görmek, en benzeme-
yen eylerden benzerli i ortaya ç karmak, fotografik imge taraf ndan 
harekete geçirilen alg laman n karakteristik formlar n önceden tahmin 
etmektir. 2 

Günümüzde bu soru ile ilgili olarak görünü ün çe itli tabakalar n n gerçek-
li in kendisini olu turdu u dü üncesi, teknolojik ilerlemelerin sanatsal geli meler-
de gittikçe önemli oldu u sanatsal anlay lara temel olu turmaktad r. Günümüzde 
bir çok sanatç dü üncelerini aktarmak için foto raf ve dijital foto raflar n kulla-
n m ndan yararlan r. Bu sanatç lar, zaman zaman foto rafik imgenin,  bilgisayar 
müdahalesi ile de i tirildi i bir kurgu içerisinde kavramsal yakla mlar geli tirmi -
lerdir. Foto raf salt belgesel yönüyle kullanmak, bir dü ünceyi belirgin k lmak 
için foto rafik malzemeden metinlerle desteklenen hikayeler örmek de son dönem 
üretimlere bakt m zda sanatç lar n ba vurduklar yöntemler olarak öne ç kmakta-
d r.3 Bununla birlikte foto raf ve resim ili kisi ba lam nda ele al nd nda bu sa-
natç lar n yap tlar nda foto raf n bir haz r 

 

nesne i levi ta d n görüyoruz. Bun-
lar resimde, yüzey üzerinde imgelerin aktar ld salt bir araç ya da malzeme olarak 
kullan lm olsa da ifade ettikleri imgeden çok, kendi üretim süreçleri ve anlamlar 
ile ilgili bir gerçe e gönderme yapmaktad rlar.     

Sanatç lar günümüzde bir yandan yeni üslup ve yakla m biçimleri olu tu-
rurken, bir yandan da tüm ifade biçimleri ve sanatsal  anlat mlar n bir arada kulla-
n ld bir dile do ru yönelmi lerdir. Bu süreçte sanatsal anlat m biçimleri, imgele-
rin olu turdu bir ço ulluk ve karma a ile yüz yüze gelmi , bu imgeler bollu u 
yan nda resmin kendi gerçekli ini de sorgulayan bir tav r benimsemi lerdir. Walter 
Benjamin 1936 y l nda bas lan  Mekanik Yeniden Üretim Ça nda Sanat Eseri 

                                                

 

1  Ba ar, M.R., Foto raf Resim ve Modernizm , Edebiyat Ele tiri, stanbul: Ayr nt Yay nlar , say : 
9, 1995, s. 96 

2  Bernice Rose, Allegories of Modernism: Contemporary Drawing, Harry N. Abrams, Inc., New 
York,  1992, s. 49  

3  Bernice Rose, a.g.e., s. 49 
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adl makalesinde bugün ya ad m z krizi tan mlam t r. Benjamin sanat eserinin 
orijinalli i sorununu ciddi bir biçimde gündeme getiren foto raf n onlar yeniden 
üretebilmesi nedeniyle orijinal, büyülü varl klar n

 

ortadan kald rd tezini öne 
sürmü tür. Günümüzde teknolojinin imkanlar yla yeniden üretildi i bir dönemde 
sanat eserinin benzersizli i ve aura s ndan bahsedemeyiz. Ancak teknoloji, bize 
gerçekli i kendi olu turdu u bir kurgu biçimi olarak alg lat rken, kendimizi ifade 
edebilece imiz yeni yollar ve olanaklar da ortaya ç karm t r. Sigmar Polke nin 
resmi bunlardan biridir.    

2. Ele tirel Bir Yöntem Olarak Sigmar Polke nin Resimleri 

1941 y l nda Do u Almanya da do an Polke toplumcu gerçekçi bir gele-
nekten yeti mi tir. 1963 de hala ö renci oldu u y llarda Gerhard Richter ve 
Konrad Fischer ile birlikte Kapitalist Gerçekçilik olarak isimlendirilen bir proje-
de birlikte çal m lard r. Bu sanatç lar reklamlar n dili ve kitle kültürünü kullana-
rak Soyut D avurumculu a kar

 

sanat n elitist olarak niteleyebilece imiz dilini 
y kmakla ilgilenmi lerdir.  

Polke ilk resimlerini 1960 lar n ba lar nda kitle ileti im araçlar ndan al nan 
imgeler ve foto raflardan olu turmu tur. Bu çal malar ayn dönemlerde Roy 
Lichtestein ve Andy Warhol gibi Amerikan pop sanatç lar n yap tlar ile benzer 
konular ele almakla birlikte Polke reklamlara dayanan bir grafik stili geli tirmek 
ve bu imgelerin ço alt m yerine çal malar nda tüketim toplumu ürünlerini arzu 
duyulan nesneler olarak yans tmay amaçlam t r. Polke nin çal malar ayn dö-
nemde ekerler, kekler, tereya ve sosis, büskivi gibi tüketim ürünleridir. Kitle 
ileti im araçlar ndan al nmakla birlikte bu imgeler Amerikan pop sanatç lar n ya-
p tlar ndaki canl l k ve çekiciliklerini korumazlar. kinci farkl l k bunlar n alg lan-
malar nda ortaya ç kmaktad r. mgelerin serigrafi yoluyla tekrarland Warhol un 
Marlon Brondo, Elektirikli Sandalye gibi yap tlar bunlar n yer yer belirsizle me-

siyle izleyicide karma k bir tepki uyand rm t r. De i meyen imgenin tekrarlan-
mas bu çal malarda anlamdan çok anlam n bo alt lmas na i aret etmi tir. 
Polke nin resimleri Warhol ve Lichtenstein n çal malar yla kar la t r ld klar nda 
daha çabuk ve yal n bir ekilde kavranmaktad rlar.    
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ekil 1.  ki Palmiye A ac ,1964, Kuma Üzerine Suni Reçine, 90 x 75 cm, Özel  
Kolleksiyon   

Ayr ca farkl l olu turan bir ba ka nokta da imgelerin aktar m nda 
Lichtenstein n bask kaynaklar n n nokta kal plar n

 

soyutla t rarak kendine yeter 
hale gelecek ekilde kullanm olmas d r. Bunlar kimi yerde daha alttaki imgenin 
üzerini kapatm resimde bir tür paravan etkisi olu turmu tur. mgeyi tan mlad kla-
r di er bir durumda ise, bu nokta kal plar büyütülmü ve kenarlar a nd r larak 
imgenin bütünlü ünü tahrip eder hale gelmi lerdir. Bu resimlerde Polke Andy 
Warhol da oldu u gibi bir sistem olarak yaln zca mekanik i aretleri taklit etmekle 
yerine konular, i aretler ve bas lm grafik uygulamalar n görsel etkilerinden olu-
an resim yüzeyinin e itlenmesiyle ilgilenmi tir. Nokta kal plar n kullan m iko-

nografik ve materyal olan iki kodu birle tirmi tir.4 Yine Polke nin pop sanattan 
farkl olarak imgenin y k m ve kaynaklar ndan yabanc la t r lmalar kadar onlar 
olu turan parçalar üzerine odakland , resimde malzemenin kendisinden kaynak-
lanan renk ve n geçici etkileriyle ilgilendi i görülmektedir.  

1960 y l ndan itibaren Polke çal malar nda destek olarak çerçevelenmi 
tuval kullanmak yerine rengarenk, en ucuz çe itten motifli kuma lar kullanm t r. 
Bunlar n zevksizli i, bir çevreyi ki inin tarif edebilece inden daha iyi tan t rken, 
bu dar görü lülük Polke için bir kaynak olmu tur. Bunlar yoluyla tüketim toplu-
mundaki zevksizli i abartm , motiflerin s radanl n

 

köktenle tirmi ve tüm bu 

                                                

 

4  Bernice Rose, a.g.e., s.24 
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kli elerle mücadeleden yeni imgeler ortaya ç karm t r. Böylece Polke bir resmin 
çizilebilece i her eye kap s n açm t r.5 

Polke Bat da egemen olan modern sanat ve sosyal kurumsalla mas na kar- 
Baselitz ve Kiefer gibi yeni d avurumcu sanatç larla birlikte Alman sanat n n 

bireyselle me yönünde önemli bir at l m n temsil ediyordu. Greenberg soyut sana-
t n özele tiri yoluyla geli ti ini belirtmi tir. Polke çal malar nda pop sanat n s ra-
dan nesnelerini yerle mi sanatsal usluplara kar ironi amac yla kullanm t r. ki 
Palmiye adl çal mas nda Amerika da o dönemde yayg n olan renk alan ressam-
lar n n çal malar na kar resmin arka fonunu, tropikal bir etkiyle bütünle tirilmi 
kuma lar n s radanl

 

ve boyanm absürt çizgileri olu turmaktad r. Polke nin 
i leri resimsel gerçekli in bir incelenmesi üzerine ve en temel anlam nda onun 
ideolojisinin ele tirisi olarak, bu bilinçte onun gerçekli inin dönü ümü üzerine-
dir. 6 Polke nin resimlerinde bu ele tirel bilinçlilik sanat olu turan toplumsal ya-
p ya yöneltilmi tir.  

Polke için soyut sanat n pisiko-sosyal kullan m onun biçimsel ar l ndan 
daha önemli olmu tur. Bu yönüyle avant-gardizmin sonu ve postmodernizmin ba -
lang c ile ili kilendirilmi tir. Avant-garde devrimi daha ileri götürmeyi amaçlama-
yan Polke ne biçimsel ne de kavramsal olarak yenilikçiydi, bununla birlikte yarat c

 

bir sanatç olarak sosyal devrim ad na veya en az ndan sosyal bilinci artt rmak için 
çal malar nda avant-garde fikirleri kullanm t r. Polke nin alg laman n tutars zl k-
lar n

 

gösteriminde biçim dili temel olarak kübisttir. Onun için Avant-Garde, bir 
sonraki evrede izlenmekten ziyade bir kaynak olarak hala var olan, ancak bundan 
böyle al lm

 

bir hikayedir. Günümüzde modern sanat n en önemli de erlerinden 
biri kabul edilen ve tarihsel gerçeklikten bireyi savunmak üzere ortaya ç kan soyut 
sanat ve biçimsel ar l k kavram n n yarat c ivmesini bitirmi

 

oldu u kabul edilmi -
tir. Ancak bu ne bilmece pe inde olmas na ne de en sonunda kurumsalla mas ve 
böylece kendi ba ar s n n kurban haline gelmesine ba lanm t r. Avant- garde 
a k nl k misyonunda ba ar s z olmas nedeniyle güvenilir olmas n

 

ve de erlerini 
kaybetmi ti. Bireye estetik kurtulu sa lamak, barbarizmin y k c , co kusal etkile-
rinden onu kurtararak tarihten bireyi yal tmak, en iyimser çabalara ra men müm-
kün olmam t r. Bununla birlikte avant-garde sanat kendi hakk nda de erli görünen 
bir estetik yenilik efsanesi b rakm t r. Onun fikirleri ve formlar Polke nin resim-
lerinde s radan yada  belirsiz oldu u kadar toplumsal amaçlarla da kullan lm t r.7   

Polke nesneleri üç boyutlu ele alan geleneksel sanat n yan lsamaya daya-
nan özelli ini sürdürmekle birlikte daha ça da i lerin üretimi için deneysel yakla-

mlara yer veriyordu. Onun sanat günümüze kadar al k n oldu umuz gibi zaman 

                                                

 

5  Prikker, Jan Thorn, Sigmar Polke: Painting as a Game without Limits, http://www.goethe.de/kue/ 
bku/thm/kab/en2132118.htm 

6  Speck Reiner, (1991), Sigmar Polke, San Fransisco Museum of Modern Art, USA, s.37 
7  Donald Kuspit, Conflicting and Conflicted Identities: The Confusion of Self and Society: The 

Eighth Decade , A Cr t cal H story of 20th-Century Art, http://www.artnet.com/magazineus/ 
features/kuspit/kuspit7-28-06.asp,  s.2 

http://www.goethe.de/kue/
http://www.artnet.com/magazineus/
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içerisinde uslubun olgunla mas n belirten bir de i imle aç klanamaz. Polke nin 
kendi ku a ndaki bir çok sanatç gibi e zamanl olarak birkaç malzemeyle çal -
mas  teknolojinin ortaya ç kard mekanik yöntemleri, sanatç lar n uslup özellikle-
ri ve malzemenin ele al n na dayanan bireysel tav rlarla bütünle tirmesini sa la-
m t r. Tarihsel süreçte ortaya ç km birçok farkl uslup, kar l kl olarak birbirini 
etkileyerek onun çal malar nda montaj temelli bir estetik ortaya ç karm t r. Polke, 
Temsilin farkl yön ve tekniklerinin iç içe geçmelerini kullan r: çal malar nda 

figüratif ve soyut, mekanik ve el çizimi, bas lm imge ve foto raf, resim ve desen, 
otomatik, amaçl

 

ve kazara... 8 olu an ögeleri birle tirmi tir. Onun resimlerinde 
kolaj esteti i, sanatta gerçeklik ve temsile dayanan farkl ifade biçimlerini birle ti-
rerek varl n sürdürmü tür.  

Mirzoeff e göre ça da kültürdeki görsel deneyimin zenginli i ile bu ger-
çe i çözümleme becerisi aras ndaki gedik, yeni bir inceleme alan olarak görsel 
kültür alan n n gereklili ini do urmu tur.9 Günümüzde sinema, televizyon, bas n 
gibi kitle ileti im araçlar imgelerin da t m ve kullan lmas nda ayr cal kl bir yere 
sahiptir. Nas l bilgilendirilece imiz ve onlara verece imiz tepkiler konusunda karar 
vermektedirler. Bu nedenle görsel kültür, imgelerin anlamlar ile ilgili bilgi verir-
ken bunlar n üretildi i, da t ld ve tüketildi i kültürü temel almaktad r. Günü-
müzde görsel kültür ögelerinin yayg nl

 

dü ünüldü ünde  Polke nin çal malar , 
sanat ile görsel kültür aras ndaki ayr m n belirsizle mesini örneklemektedir. Bize 
kitle ileti im araçlar

 

taraf ndan ya am m z n yeniden ekillendiri ini hat rlat rlar.     

Polke nin imgelerinden baz lar , her yerden s n rs z imgeler al-
d m z televizyon ekran n n taklit edilmesinden  olu turulmaktad r. Bu 
Polke nin i lerinde üst üste gelmi alanlarda birbirinin üstünde ve civa-
r nda kayan imgeler olarak farkl dünyalar n bir üst üste gelmesini be-
lirtir. Bir uzam-zaman sapmas , aç k bir mant k olmaks z n ili kisiz 
olaylar n ba lanabilmesine olanak sa lamaktad r. Bu imgeler e zaman-
l bir ekilde kaydettikleri veya büyük ölçüde uzam ve zamana da lm 
eyler aras nda anl k, büyülü bir ili ki olu turur. Sonuç olarak her ey 

tan d k görünebilir ve bu tan d kl k sanatç n n kendini tüm bu izlenim-
leri kaydeden bir araç olarak kavray nda tuhaf hale gelir. 10   

3. Polke nin Kimyasal Deneyleri  

Polke çal malar nda foto raf imgelerini, ya am n süreklili ini olu turan 
yeni bir kurgunun parças olarak bütünle en elemanlar olarak kullanm t r. Böylece 
çal malar yaln zca aktar lan  bir gerçekli i de il devam eden bir sürecin olu u-
munu belirtmi tir. Benzer olarak resimde zaman ve mekan n yeni bir anlam n 
olu turmak için 1980 lerin ba lar ndan itibaren kendisinden önce Beuys da oldu u 
gibi büyü ve simyaya duydu u ilgiyi yans tan bir dizi denemeye ba lam t r. Bu 

                                                

  

8  Speck Reiner , a.g.e., s.20   
9  Nermin Sayba l , Giri , Toplumbilim: Görsel Kültür Özel Say s , Eylül 2007, say .22, s.22-23  

10  Bernice Rose, a.g.e., , s.24 
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denemelerde Polke, Sürrealizm ve soyut d avurumculuktan beri modern sanatta 
gördü ümüz rastlant ögesini kullanm t r. Tuval yüzeyine boya maddesini döke-
rek ve resim yüzeyinde akmas n sa lama yoluyla yaln zca s n rl ölçüde süreci 
yönlendirerek, Polke resimsel ke if görevini rengin kendisine devretmi tir

 

Sa-
natç yaln zca sürecin tamamland n ilan eden bir gözlemcidir. 11 

Bu çal malar nda Polke yeni materyaller ve pigmentler uygulam t r. 
Kendisi sat n ald boyalar n istedi i canl tonlardan yoksun olmas nedeniyle 
zehirli maddelerden deneyler yapmaya ba lad n belirtmi tir. Antik Yunan ve 
Romal lar n uygulad klar  gibi arsenik, gök mavisi için ye im ta , malakit, zencefil 
ve balmumundan elde etti i boyalar kullanm t r. 12 Ayr ca  tuval olarak kulland 
transparan polyester kuma üzerine çe itli tabakalarda sentetik çam sak z cila uy-
gulam t r. Bu resimlerde kulland foto-kimyasallar zamanla k, s cakl k ve nem 
gibi çevresel ko ullara tepki vermektedir.  

Onun teknik deneyleri foto rafik geli menin kimyasal sürecini 
resme aktar r. Mevcut olan destekten  alarak, Polke imdi a 
maruz b rak ld klar için sanatç n n iste inden ba ms z bir ekilde 
renklenerek ve solarak, yava ça geli en ve çal ma boyunca de i meye 
devam eden malzemeleri kullan r. Bu süreç boyunca de i im ve zaman 
çal man n konular haline gelir, maddi ve ikonografik bu iki kod, 
Polke nin resimde n yeni bir anlam ve resmin yeni bir türüne var-
mas olarak kesi ir. 13 

Politik ve esteti in birle ti i noktada Polke nin çal malar , Almanya n n 
tarihsel geçmi ini ve Berlin Duvar n n y k ld 1990 lardaki durumunu yans t-
maktad r. Postmodern ya am n parçalanmaya dayal özellikleri, günümüzde kodla-
r n sürekli de i ti i bir biçim dili ortaya ç karm t . Bu toplumsal yap da resimsel 
organizasyonun kurulu u politik bir eyleme i aret etmektedir. Polke Almanya n n 
birle mesine ra men, ya am n her günkü ç lg nl n sürdürdü ü gerçe i ile 
yüzyüzedir. Onun çal malar nda güvenilir bir temsil sistemi kabul edilemeyen ve 
yan lsamaya izin vermeyen bir montaj esteti i, zaman n süreç olarak alg land bir 
ikili okumada izleyicide zaman ve mekan n alg lan yla ilgili bir çözülme duygusu 
uyand rmaktad r. Bu özellik çal malarda zaman n y k ld , elemanlar n kendi 
kaynaklar ndan ba ms z bir ekilde alg land yeni bir bütünlük olu turmaktad r.     

1982 de Kamp Almanya ve dünyan n geri kalan için bir kabus olan top-
lama kamplar yla ilgili bir dizi resmin ilkidir. Bu konusuyla oldu u kadar boyutuy-
la da insan etkisine alan büyük bir çal ma olarak tasarlanm t . Burada biri görsel 
olarak gün bat m nda gökyüzündeki bulutlar gibi i lev yapan, s radan mor bir ku-
ma n k smen kaplad do al olmayan karanl k sar gökyüzüne kar belli belirsiz 

                                                

 

11 Sigmar Polke: Painting as a Game without Limits, http://www.goethe.de/kue/bku/thm/kab/ 
en2132118.htm 

12  Carol Vogel , Sigmar Polke: Inscrutable master of the unexpected , International Harald Tribune, 
May 29,  2000, s.1 

13  Bernice Rose, a.g.e., , s. 27 

http://www.goethe.de/kue/bku/thm/kab/
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ortaya ç kan elektirik klar na yaslanm iki dikenli tel kafes bulunmaktad r. 
Resmin temelinde resmin kendisinin dokusunu gerçekten tüketiyormu gibi görü-
nen zehirli siyah sis bir dizi delikle havaya nüfuz etmektedir. zleyiciler olarak 
kendimizi onun bask mekanizmas yla küçültülmü , hapsedilmemizi ve nihai ölü-
mü getirecek dikenli tel ve klardan ba ka hiçbir ey görmeden içeriye aç kça 
yerle tirebiliriz. Bir yatak örtüsünün s radan malzemesi olan mor örtü, bir zamanlar 
bizim için olan rahatl

 

belirtir. Oysa bu günümüz uygarl n ba ar s zl ve telafi 
edilemez kayb d r. Temelde tüm s radanl yla bu kuma , kamptan sorumlu olanla-
r n absürd normalli i ve banal kötülü ünü yans tmaktad r.14  

  

ekil 2.  Sigmar Polke, Kamp, 1982. 401.3 x 250.8 cm, Kuma Tuval Üzerine Akrilik, 
Boston Güzel Sanatlar Müzesi.   

Benjamin Yeniden Üretim Ça nda Sanat Eseri adl eserinden üç y l son-
ra bas lan bu yaz n n tart mas nda aura kavram na yeni bir yorum getirmi tir. Bu-
na göre bak n, kendisine bakan izleyiciye geri dönü ü aura n n bir ba ka özelli-

ini tan mlamaktayd . Bu ikinci anlam nda aura , cans z ya da do al objeler ve 
insanlar aras ndaki ili kilerde yayg n olan de i im ya da tepkinin aktar m n be-
lirtmektedir. Buna göre Polke nin yapt , biz onlara bakarken de i erek tekrar bize 
                                                

 

14   Speck Reiner , a.g.e., 11-12 
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bak yormu gibi görünen ve böylece Benjamin in kaç n lmaz bir ekilde modern 
dünyada ortadan kalk yor olarak gördü ü sanat eserinin aura s na sahip olmalar -
d r. Sanat törensel ve ritüelistik temele döndürme çabas olarak Polke nin sanatsal 
projesinin ba ar s Walter Benjamin taraf ndan ortaya ç kar lan krizde olgunla r. 15  

4. Resimlerinde Yap land r c  Bir Unsur Olarak Polke nin Desenleri: 

1980 lerden itibaren ifadesel ögeler ve resmin plastik anlat m na duyulan 
ilgi, zaman zaman kavramsal tav rlar da içine alarak yeni duyarl l klar olu turmu -
tur. Yirminci yüzy l modernizm ile birlikte sanatta ilgi üründen çok sürece kaym -
t r. Bu dönemde  Beuys un eylemlerinin politik yönü için deseni, performanslar ve 
di er çal malar nda oldu u gibi sanat ve dü üncelerini aç klamak için bir yap 
blo u haline getirdi ini görüyoruz. Alman sanat Beuys dan sonra yeni d avurum-
cu sanatç lar n çal malar nda ifadesel niteli iyle kendine dönmü , politik bir yön 
kazanm t r. Baselitz ve Penck in eserlerinde bir seri olu turma fikrinde geli en, 
ifadeci ve psikolojik bir anlat m ta yan yeni bir tür çizim ortaya ç km t r. Parça-
lardan hiçbirinin di erine göre daha önemli olmad bu yap bütününde desen, bir 
tür saplant l ve otomatik biçimlendirme eylemini tan mlam t r. Bu çal malar 
performans gibi çal malarla jestsel bir ilgiyi payla rken, ayn zamanda 
postmodernizmin bitirilmemi sanat eserleri yakla m n öncelemi lerdir.   

  

ekil 3. Paganini, Kuma Üzerine Akrilik, 200x450 cm., Courtesy Thomas Amman, Zurih  

Bu anlamda Polke deseni resimlerinde biçimlendirici bir öge haline getirmi -
tir. Polke, bir araya getirerek tuval olarak kulland kuma parçalar

 

ve tuvale ak-
tard foto raf imgeleri üzerine desenlerini olu turmu tur. Çizginin zaman zaman 
otomatik bir eyleme dönü tü ü bu biçimlendirme figüratif ve soyut, subjektif ve 
objektif etkileri ayn yüzeyde bulu turmu tur. Günümüzde desen, grafik tasar mlar 

                                                

 

15   Speck Reiner , a.g.e., s.13  
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olarak nitelendirildi i gibi, mekanik ve ifadesel yakla mlar n çe itlili ini, hatta 
malzemenin ve yüzeyin de onun bir parças say ld

 
ça da uygulamalar belirt-

mektedir. Polke nin desenleri bu yönde pop sanat n etkilerini devam ettirmi lerdir. 
Polke çal malar nda ironik ve y k c politik akalar olu turmak için pop sanat im-
geleri,  modernizmin ba lang c ndaki kolaj esteti i ve Dada n n etkilerini kullan-
m t r.   

Polke ba lang çtaki desenlerinde önemsiz ve banal görünen 
imgeler, yüzeysel etkiler, kli eler ve kitch ile oynam t r. Günümüzde 
hala modellerini magazinler ve reklam bro ürleri gibi belirsiz kaynak-
lardan almaktad r. Bunlarda tüketim mallar n n dünyas na ve hergünkü 
ya ama yak nl arar. 16  

Resim ve desen aras ndaki ayr m n ortadan kalkt noktada ilk çal malar 
ve ipekbask tuvallerinin birço unda yüzeye yans t lm bir izdü ümün olu turdu u 
silüet zorunlu olarak bir kontur deseni ortaya ç karmaktad r. Bunlar çal mada ze-
mindeki grafiksel i aretler kadar önem kazanm lard r. Kontur deseni ve 
Picabia n n çal malar nda gördü ümüz gibi tabakala mas n n neden oldu u say-
daml k, Polke nin çal malar boyunca kulland

 

temel ögeler olmu tur. 

 

imge-
lerin dahil edilmesi için foto rafik görüntülemeye dayand kça kavramsal ve yap -
land r c bir araç olarak (gerçekte kendinde bir estetik olarak) sürekli üst üste ge-
tirme ve ekleme konusundaki bu stratejiye geri dönmü tür. 17 

Polke için gerçeklik sanatç n n resmetti i yerler, insanlar, fikirlerin bir ale-
gorik, kar l kl

 

referans olarak yeniden yap land r ld

 

bir tart ma formu halini 
alm t r. Yapt desenler, resimler, foto raflar bu amaçla bir araya getirilmi tir. 
Geleneksel desen onun için gereksiz hale geldi inden, yeni bir estetik onun yerine 
geçmi tir. Desen burada i levsiz bir sunum halini alm , yani belirli bir ikonogra-
fik anlam olmaks z n bir ans yönteminde ve imgelerin karma as ndan anlam n 
yeniden olu turmu tur.18  

Sonuç 

Günümüzde kinci Dünya sava n izleyen y llarda ortaya ç kan, sanayi 
sonras toplum yada tüketim toplumu olarak de erlendirilen bir dönemi ya amak-
tay z. Bu dönemde yeni tüketim biçimleri, moda ve stil de i ikliklerinin gittikçe 
artan ritmini do ururken, toplum ya am nda televizyon ve genel olarak medyan n 
imdiye kadar olmayan ölçüde önem kazand n görüyoruz. nternet ve medya 

yoluyla her türden bilgiye ula abildi imiz geni bir enformasyon a içerisinde 
ya yoruz. Ancak burada, gerçekli in imgelere dönü tü ü ve zaman n bir dizi sü-
rekli imdi olarak alg land , tarihsel belle i parçalad ve unutmam za yard m 

                                                

 

16  Prikker, Jan Thorn, a.g.e.,s.2  
17  Bernice Rose, a.g.e., , s.24 
18  Bernice Rose, a.g.e., s.27 
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etti i bir durumu sorgulamam z gerekmektedir. Çünkü bunlar postmodernizmi 
kaç n lmaz bir ekilde tan mlayan olgular olarak ya am m z etkilemektedirler.   

Bu olgular n sanattaki yans malar

 

foto raf ve teknolojik üretim yöntemle-
rinin kullan m n n birçok sanatç n n yap tlar nda yeni yakla m biçimleri ortaya 
ç karmas olmu tur. Bu yap tlarda kitle ileti im araçlar ndan al nan imgeler, orijinal 
görünümleri taklit edilirken, ba lamlar

 

de i tirilerek farkl bir amaçla kullan lm -
t r. Böylece hala orijinali ve onun hakk nda tüm bilineni ima ederken, imgenin 
anlam n de i tirmek 1980 li y llar n temel özelliklerinden biri olarak de erlendi-
rilmektedir. Bu anlamda sanat tarihinde birbiriyle ilgisi olmayan usluplar n bir 
araya getirildi i, konu ve üslup üzerine yeni yorumlara dayanan bir kolaj esteti i 
Sigmar Polke nin sanat anlay n n temelini olu turmu tur.  

Modern sanatta tüketim toplumuna getirdikleri ele tiri ile pop sanatç lar -
n n yap tlar büyük ölçüde tan nmaktad r. Ancak Polke nin sanat bu anlamda yete-
rince önemsenmemi tir. mgelerin farkl l ve kulland malzemenin çe itlili ine 
ra men Polke nin çal malar n n tutarl l ,  tüketim toplumuna getirdi i ele tiri 
de il, günümüzü olu turan gerçekli i kendi izofrenik diliyle aktarmas d r.                    
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