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BIR SANAT SAHNESI:

AN ART SCENE
YAZI| STORY Zeynep İyigün

Özellikle yılın iki dönemi ziyaretçi akınıyla dolup taşan 
bir şehirdir Basel. İlki, mart ayında düzenlenen ve tüm 
dünyadan lüks saat ve mücevher meraklılarını İsviçre’ye 
toplayan Baselworld, diğeri de 1970 yılından bu yana 
öncü sanat galerilerini, sergilerle beslenenleri ve sanatı 
bir seyahat aracına dönüştüren gezginleri buluşturan Art 
Basel. Bu yıl 16-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek 
Art Basel’e gitmeden önce şehirde hâlihazırda açılmış 
olan sergilerin öne çıkanlarını sizlerle paylaşmak isteriz. 
Çünkü 40’tan fazla sanat galerisi ve müzesiyle Basel, tüm 
yıl boyunca başlı başına bir sanat sahnesidir.

At two particular times of the year, Basel is 
flooded with visitors. The first is Baselworld in 
March, where luxury watch and jewelry aficionados 
from all over the world travel to Switzerland. 
The other is Art Basel, an event created in 1970 
for prominent art galleries, art enthusiasts and 
travelers that use art as an excuse. We picked a 
few exhibitions for you to visit prior to June 16 – 
19, the dates for this year’s convention. With more 
than 40 participating art galleries and museums, 
Basel is an art scene all year round!
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Jean Dubuffet, 
Metamorphoses of Landscape
Beyeler ailesinin Van Gogh’tan 
Miro’ya, Picasso’dan Monet’ye 
kadar pek çok değerli sanatçının 
eserlerini içeren kişisel 
koleksiyonu 1997 yılından 
beri Fondation Beyeler’in 
salonlarında sergileniyor. Vakıf 
2016 yılına yepyeni bir sergiyle 
merhaba dedi ve 20. yüzyılın 
etkili sanatçılarından Fransız 
ressam - heykeltıraş Jean 
Dubuffet’nin Metamorphoses of 
Landscape adlı sergisini açtı. 

Dubuffet’nin çağdaş sanat ve 
sokak sanatçılarının üzerindeki 
etkisi bugün bile -örneğin 
David Hockney, Jean-Michel 
Basquiat ve Keith Haring’in 
eserlerinde- görülebilir. Kendini 
geleneklerden soyutlayarak 
sanatı yeniden keşfetmeye 
adayan Dubuffet’nin 100 
eserinin yer aldığı sergi, 
sanatçının ellerinde bir vücuda, 
yüze ya da objeye dönüşen 
büyüleyici fikirlere odaklanıyor. 
Resim, heykel, tiyatro, dans ve 
müziği bir arada kullanan eşsiz 
bir multimedya enstalasyonu 
olan Coucou Bazar da sergide 
yer alan en önemli işlerden biri.

Jean Dubuffet, 
Metamorphoses of 
Landscape
The Beyeler Family’s 
private collection 
has been on display 
at Fondation Beyeler 
since 1997, and 
includes works from 
prominent artists such 
as Van Gogh, Miro, 
Picasso and Monet. 
A new exhibition 
in 2016 entitled 
Metamorphoses of 
Landscape, comprises 
of works by the French 
painter and sculptor 
Jean Dubuffet, one of 
the 20th century’s most 
influential artists.
Dubuffet’s influence 
on contemporary art 
and on street artists 
like David Hockney, 
Jean-Michel Basquiat 
and Keith Haring, is 
noticeable. Wishing 
to distance himself 
from traditions and 
to re-discover art, 
Dubuffet’s exhibition 
of 100 pieces focuses 
on the magical idea 
that a body, a face 
or an object can 
be transformed in 
his hands. Blending 
painting, sculpture, 
theater, dance and 
music, Coucou Bazaar 
is a magnificent 
multimedia exhibition.

fondationbeyeler.ch 
Son ziyaret 8 Mayıs
Open until 8 May
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Alexander Girard, 
A Designer’s Universe
Dünyanın önde gelen tasarım 
müzelerinden biri olan Vitra 
Design Museum kendini dünün ve 
bugünün tasarımını araştırmaya; 
tasarımın mimari, sanat ve günümüz 
kültürüyle olan ilişkisini incelemeye 
adıyor. Müze, 1996 yılında 
Alexander Girard’ın tüm kişisel 
işlerini satın aldı. Bunların arasında 
beş bin çizim, fotoğraf ve daha önce 
kimsenin görmediği taslaklarla 
yüzlerce tekstil örneği, aksesuar 
ve halk sanatı objeleri yer alıyor. 
A Designer’s Universe sergisinin 
temelini bu objeler oluştururken 
Sante Fe’deki Folk Art Museum ile 
Girard ailesindeki eserler bu sergiye 
özel olarak ödünç alındı. 

20. yüzyılda iç tasarım alanında 
etkin bir rol oynayan Girard’ın halk 
sanatı objelerinin yer aldığı geniş 
koleksiyonun en önemli ilham kaynağı 
Meksika, Hindistan ve Mısır’a yaptığı 
seyahatlerden edindiği izlenimler ve 
gezdiği yerlerden edindiği yaklaşık 
100 bin el yapımı eser oldu. Bugünün 
perspektifiyle Girard’a baktığınızda, 
postmodernizmin renkli dilinden 
tutun, post-endüstriyel tasarıma 
ve günümüz estetik anlayışının 
globalleşmesine değin pek çok ipucunu 
ileri görüşlü sanatçının işlerinde 
göreceksiniz.

Alexander Girard, 
A Designer’s Universe
As one of the world’s most prominent 
design museums, the Vitra Design Museum 
is devoted to research on the design of 
the present and the past, and to analyze 
design’s relationship with architecture, 
art and popular culture. The museum 
purchased all of Alexander Girard’s solo 
works in 1996, which include 5,000 
sketches, photographs and never-before-
seen drafts as well as hundreds of textile 
samples, accessories and folk art objects. 
While these objects are at the heart of the 
exhibition A Designer’s Universe, there 
are also pieces that are on loan for this 
exhibition from the Folk Art Museum in 
Santa Fe and from the Girard Family.

The biggest inspiration to amass the 
collection of folk art by Girard, who played 
an active role in 20th-century interior design, 
were his travels to Mexico, India and Egypt, 
and the nearly 100,000 handmade artifacts 
he collected. Considering Girard’s works from 
a current perspective, one can see many hints 
in the colorful language of postmodernism, 
post-industrial design and the globalization 
of the current understanding of aesthetics 
from the visionary Girard’s perspective.

design-museum.de 
Son ziyaret: 29 Ocak 2017
Open Until: January 29, 2017

Alexander Girard, 1965

Design drawing for textile 
panel, 1970

Girls, 1971
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Prière De Toucher – The Touch of Art
Museum Tinguely, insanın beş temel duyusuna 
ve onların sanat sahnesinde bugüne dek nasıl 
resmedildiklerine ışık tutmak adına, sergiler 
serisinden oluşan bir proje yürütüyor. Geçen yıl 
başlatılan proje, Belle Haleine - The Scent of Art 
ile koku duyusuna odaklanmıştı. Bu yıl ise Marcel 
Duchamp’in eserlerinin ağırlıkta olduğu Prière 
De Toucher – The Touch of Art, dokunmaya 
odaklanıyor ve alışılagelmiş müze ziyaretlerine farklı 
bir anlam katıyor. Sergi, ziyaretçileri bazı sorularla 
baş başa bırakıyor: Temas sanatını nasıl algılıyoruz? 
Sanatı deneyimleme söz konusu olduğunda tenimiz 
başrolü üstlenince ne yapmamız gerekiyor? Eserlerle 
doğrudan temas olmasa dahi eserin dokunma 
duyumuza seslenmesi mümkün mü? Tamamıyla 
başka dönemlerden bir araya getirilen eserler sanatın 
bir dokunarak deneyimleme boyutunun da olduğunu 
gözler önüne seriyor. Sergide, Peter Overadt, Filippo 
Tommaso Marinetti, Günter Brus ve Ulay gibi 
sanatçıların da işleri yer alıyor.

Prière De Toucher – The Touch of Art
Museum Tinguely has an exhibition series that 
illuminates the five human senses and how they’ve 
been portrayed artistically. Opened last year, the 
project focused on the sense of smell at Belle 
Haleine – The Scent of Art. This year, Prière De 
Toucher – The Touch of Art mostly consists of 
Marcel Duchamp’s works and on the concept of 
touch, adding a new dimension of meaning to 
the museum visitor. The exhibition asks visitors 
the questions: How do we understand touching? 
What should we do when it comes to experiencing 
art and that our skin is the lead actor? Even if we 
cannot directly touch an artwork, is it possible 
for the artwork to appeal to our sense of touch? 
Works from various periods show there’s a tactual 
aspect to art as well. The exhibition comprises of 
works from various artists such as Peter Overadts, 
Filippo Tommaso Marinetti, Günter Brus and Ulay.

tinguely.ch 
Son ziyaret: 16 Mayıs
Open until May 16
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Reinhard Mucha
Avrupa’nın en önemli müzelerinden biri kabul 
edilen Kunstmuseum Basel, dört bin resim, heykel, 
enstalasyon, video ve 300 bin çizimden oluşan 
ünlü koleksiyonu Öffentliche Kunstsammlung 
Basel ile kendinden sıkça söz ettiriyor. Galeri 
geçen ay Reinhard Mucha’nın sergisiyle yeniden 
gündeme geldi. 1990 yılında Bernd ve Hilla Becher 
ile birlikte 44. Venedik Bienali’nde tasarladığı 
Almanya pavyonundan sonra ismini dünyaya 
duyuran Reinhard Mucha, şu anda kendi neslinin 
mühim sanatçılarından biri. Mucha, 1987 yılında 
Kunsthalle’deki Nordausgang sergisiyle Basellilerle 
tanışmıştı. Aradan geçen 30 yılın ardından 
sanatçının bu çalışması Frankfurter Block adlı, 
sergi içinde sergi diye tanımlayabileceğimiz eserler 
bütününe odaklanıyor. Mucha’nın incelikle işlenen 
heykelleri genellikle alüminyum, cam, keçe, parlak 
boya, çelik ya da kontratablalardan oluşuyor. Sanatçı 
ortaya koyduğu eserlerde toplumsal yapıların ve 
hiyerarşilerin kişiliklerimize nasıl dokunduğunu 
sorguluyor.

Reinhard Mucha
One of the most important museums in Europe, 
Kunstmuseum Basel is most famous for the 
Öffentliche Kunstammlung Basel collection, 
comprising of 4,000 paintings, sculptures, 
installations, videos, and 300,000 sketches. The 
gallery recently captured attention with Reinhard 
Mucha’s exhibition last month. Having achieved 
worldwide fame for the German pavilion, co-
designed with Bernd and Hilla Becher for the 44th 
Venice Biennial in 1990, Mucha is one of the most 
prominent artists of his generation. The 1987 
exhibition Nordausgang at Kunsthalle introduced 
him to the city of Basel, and, now, 30 years later, 
his work can be defined as “an exhibition within 
an exhibition.” Entitled Frankfurter Block, Mucha’s 
elaborate sculptures of aluminum, glass, felt, 
bright paint, steel and blockboards asks how 
public structures and hierarchies influence our 
personalities.

kunstmuseumbasel.ch 
Son ziyaret: 16 Ekim
Open until October 16


