YENİ BİR ADIM
Fotoğrafın sonsuz sayıda ‚oğaltılabilme ƒzelliği, bug„nk„ dijital teknolojiler sayesinde eskiden karanlık odada
oluşabilen ince ayrımların bile ortadan kalktığı bir seviyeye ulaştı. Bƒyle bir ortamda eldeki baskıların biricikliğini
sağlayan en ƒnemli unsurlardan biri h†l† edisyon sistemi. Sanat eserini sınırlı sayıda ‚oğaltma fikrinin temelleri
grav„re kadar gider. Goya, grav„rleri kullanarak edisyon kavramını geliştirmiş ancak ƒl„m„nden sonra kendi
kullandığı kalıplarla 'Los Caprichos'un isteğinden fazla ‚oğaltılmasına engel olamamıştı. Rembrandt ise belli sayıda
kullanımdan sonra aşınan ve deforme olan kalıplarla bu soruna bir ‚ƒz„m getirmişti. G„n„m„z teknolojisi bize sanat
eserini sonsuz ‚oğaltma imk†nı sunarken edisyonları sınırlandırmanın amacı, eserleri koleksiyonerler i‚in daha ƒzel
hale getirmek ve sanat‚ı ile galericinin g„venilirliğini sağlamak oluyor.
‘Editions I’, T„rkiye'nin ilk ‚ağdaş fotoğraf sanatı galerisi olma hedefiyle ve fotoğrafın koleksiyon değerini pekiştiren
baskı ve sunumlarla yola ‚ıkan Galeri Elipsis i‚in ikinci ve daha riskli bir adım niteliği taşıyor. Bundan ƒnce Isabel
Munoz ve Michael Kenna gibi d„nya ‚apında koleksiyonerlerin ilgi gƒsterdiği iki g„‚l„ ismi sergileyen Galeri Elipsis,
'Editions I' sergisinde koleksiyonerlere keşfedecekleri yeni fotoğraf‚ılar ve fotoğraflar sunarak galeri olmanın bir diğer
ana işlevini yerine getiriyor.
'Editions I' beş fotoğraf‚ının ‚alışmalarını bir araya getiriyor. Bu beş fotoğraf‚ı arasında T„rkiye'de en tanınmış isim
olan Arif Aş‚ı, uzun bir aradan sonra ilk kez renkli fotoğraflarıyla karşımıza ‚ıkıyor. 'Panoramik İstanbul'
fotoğraflarının takip‚isi olan bu yeni dƒnem fotoğrafları, Aş‚ı'nın ƒnceki ‚alışmalarında da var olan ‚ok katmanlılığa
yeni man†lar katan bir albeniye sahip. Bu yeni soluğun izlerini Aş‚ı'nın yeni bir coğrafyada, G„ney Kore'de, ‚alışmış
olmasının yanı sıra rengi yeniden keşfedişinde aramak gerek.
Beş sanat‚ının arasındaki gen‚ isimlerden Aylin Din‚el ise bir kısmını daha ƒnce gƒrd„ğ„m„z 'Deniz' serisinden yeni
fotoğraflarla yerini alıyor 'Editions I'da. Hayatının bir par‚ası olması nedeniyle denize uzaktan değil de i‚inden bakmayı
yeğleyen Din‚el, gerek siyah beyazları gerekse denizin bambaşka tonlarını barındıran renkli fotoğraflarıyla herkesin
bilmediği bir d„nyada ağırlıklardan kurtularak gezinmemizi sağlıyor.
Sergideki bir diğer isim Ferit Kuyas, T„rkiye'den ziyade uluslararası arenada tanınan bir fotoğraf‚ı. 'Editons I', son
yirmi yılda ge‚irdiği hızlı değişimle bir ‚elişkiler yumağı haline gelerek fotoğraf‚ılar i‚in adeta bir cennet olan Šin'i
‚ağdaş bir bakışla gƒr„nt„leyen Kuyas'ın 'City of Ambition' serisinden bir se‚kiye yer veriyor. Bu serisinde
insanlardansa insanlar i‚in oluşturulan yeni mek†nlara yoğunlaşan Kuyas, son teknoloji ile yapılan bu binaların
mimarisinin insan ƒl‚eğiyle olan ‚elişkisini gƒsteriyor. Yapılar fotoğrafların sade yapısıyla ƒn plana ‚ıkarken, pusun
yarattığı efektle renkleri silikleşen gƒr„nt„ler bug„n„n d„nyasından ‚ok bir bilimkurgu filminin ge‚tiği gelecek
zamana aitlermiş duygusu yaratıyor.
Hiper-panoramik fotoğraflarıyla 'Editions I'a dahil olan Murat Germen ise mimarlık kƒkenini se‚tiği konuların yanı sıra
bakış a‚ısıyla da fotoğraflarına yansıtan bir isim. Mek†nı bir b„t„n olarak algılayabilmemizi sağlayan, birbirinden
bağımsız gibi gƒr„nen ƒğeleri bir araya getirip sentezleyen panoramik fotoğraflarıyla Germen, algımız „zerinde farklı
etkiler yaratıyor.
'Editions I'da yer alan son isim olan Serkan Taycan, halen ‚ekimlerine devam etmekte olduğu 'Memleket' serisinden
fotoğraflarla sergiye dahil oluyor. Taycan'ın fotoğraflarına hakim olan puslu mavi, hem onları derinleştiriyor hem de
fotoğrafın i‚indeki imgelere yƒnelerek sembolik anlamlar ‚ıkarmamızı sağlıyor. Bug„ne kadar „retilmiş 'kartpostal'
tadındaki 'g„zel' T„rkiye fotoğraflarının bir adım ƒtesine ge‚meyi başaran bu fotoğraflar, aynı zamanda gen‚ bir
fotoğraf‚ının kendi dilini yaratma arayışının habercileri.
'Editions I' birbirinden farklı tarzlarda ‚alışan bu beş fotoğraf‚ıyı bir araya getirirken ileriye yƒnelik olarak da merak
uyandırıcı yeni bir başlangıcın habercisi olarak dikkat ‚ekiyor. Sıra bundan sonraki adımlarda...
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