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Özet
KÕbrÕs kökenli øngiliz Tracey Emin 1990’lÕ yÕllarda uluslar arasÕ sanat pazarlarÕnda ve
ortamlarÕnda sansasyonel çalÕúmalarÕyla saygÕnlÕk kazanmÕú ve østanbul’da da sergi açmÕú bir
sanatçÕdÕr. Özel yaúamÕnÕ bir sanat objesi gibi kullanan feminist sanatçÕ Emin, enstalasyon
alanÕna cinsellik tabusu, özel yaúamÕn mahremiyeti konularÕyla hem sanatsal hem de felsefi
açÕdan katkÕlar getirmiútir. Bu makalede en önemli iki çalÕúmasÕ “Yata÷Õm” ve “1963–1995
ArasÕnda Uyudu÷um Herkes” kullanÕlan mecazlar açÕsÕndan incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tracey Emin, özel alan, enstalasyon,
Güncel Sanat

feminizm, Kavramsal Sanat,

The Place of Tracey Emin in the Contemporary Art and
Analayzing of Her Works
Abstract
Cypriot orgin English artist Tracey Emin is respected her sansational works and exhibitions
by the international art markets and circles in 1990’s and she also opened an exhibition in
østanbul. Feminst artist Tracey Emin who used herself private life as an art object has
contributed to the in the installation field , by expressing taboo of sexuality and secrecy of
private life in artistical and philosophical way.. In this article, the most important two
works of hers, " My Bed" and "Everyone I sleep between 1963-1995," have been examined
in terms of metaphors used.
Key Words: Tracey Emin, private space, installation, feminism, Conceptual Art,
Contemporary Art
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Tracey Emin’in HayatÕ Ve SanatÕ
1963 do÷umlu olan sanatçÕ Tracey Emin, Londra´da do÷muú, çocuklu÷u
ve ilk gençli÷i øngiltere´nin güney do÷usunda bulunan Margate´de geçmiútir.
KÕbrÕslÕ bir Türk olan babasÕna göre, sanatçÕnÕn “büyük büyük babasÕ”,
OsmanlÕ ømparatorlu÷u zamanÕnda Sudan'dan gelmiú siyah bir köledir.
BabasÕnÕn annesi ise tipik bir Akdenizlidir ve muhtemelen Yunanistan'dan
gelmiútir. Emin’in annesinin ise øngilizdir. Baúka bir kadÕnla evli olan
babasÕ Enver Emin, sanatçÕnÕn annesiyle hiç evlenmemiútir. Çocuklu÷u,
zengin olan babasÕnÕn iflasÕna kadar Margate’deki International Hotel’de
úÕmartÕlarak geçer. ølk intihar giriúiminden kendisini kurtaran ikizi Paul ile
her zaman çok yakÕndÕr. Annesinin siyah derisi ve evli bir adamla birlikte
yaúamasÕ çevredekiler ve okuldakiler için her zaman alay konusu olmuútur.
Tracey, küçük yaúta yoksullukla birlikte, sosyo-ekonomik düzeyi düúük bir
çevrede acÕmasÕz kiúilerle cinsel deneyimler yaúar. YalnÕzlÕk, parasÕzlÕk,
yaúamÕ zorlaútÕran geleneksel de÷erlerle ve kapitalizmin kirli yüzüyle
hesaplaúarak büyür, çok acÕ çeker. Fakat yazdÕ÷Õ “Yaban Vatan” kitabÕnda “
beni böylesine ba÷ÕmsÕz yetiútirdikleri için aileme teúekkür ederim” diye
yazar. Ba÷ÕmsÕzlÕk duygusu, sanatçÕnÕn hayatta ve sanatta cesur olmasÕna,
yaúamÕn kötü yönlerini iúlerine gerçekçi bir biçimde yansÕtmasÕnÕ sa÷lar.
YaúamÕndan yola çÕkarak sanat üreten Tracey Emin de tÕpkÕ Frida Kahlo
gibi otobiyografik sanatçÕdÕr. ÇalÕúmalarÕnda sürekli olarak çok kültürlü
yanÕnÕ ve özel yaúamÕnÕ yan yana getirerek sanatsal üretimlerini
gerçekleútirir. SanatçÕ, KÕbrÕslÕ Türk olan babasÕ sayesinde bazÕ
çalÕúmalarÕnda Türkiye, KÕbrÕs ve Türkçe ile olan yakÕn iliúkilerini de ele
almÕútÕr. Tracey Emin iúlerini kendi yaúamÕ ile iliúkilendirerek yaptÕ÷Õndan
KÕbrÕs Türk Cumhuriyeti kökenli BritanyalÕ bir sanatçÕ olarak kabul edilir.
SanatçÕ, e÷itimini Medway College of Design'da moda, Maidstone Art
College'da resim, Royal College of Art'da özgün baskÕ ve Birkbeck’ te de
felsefe okuyarak tamamlamÕútÕr. Tracey Emin, literatürde “Genç BritanyalÕ
SanatçÕlar(YBA)” arasÕnda büyük üne kavuúan Damien Hirst, Sarah Lucas,
Chapman Kardeúler, Rachel Whiteread, Chris Ofili, Glenn Brown gibi
önemli sanatçÕlar arasÕnda yer alÕr. AyrÕca øngiltere'deki modern sanatÕn
“çÕlgÕn kÕzÕ" olarak da ünlenmiútir. “Britart “ ekibi olarak da adlandÕrÕlan bu
sanatçÕlar, Kavramsal Sanat ve enstalasyonla ilgilenmiúlerdir ve izleyiciyi
"úoke eden" taktikleriyle dikkat çekerler. KullandÕklarÕ malzemeler arasÕnda
günlük hayattan eúyalar, çöp ve atÕk malzemeler hatta hayvan ölüleri bile
vardÕr.
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Tracey Emin, 1994 yÕlÕnda Londra’nÕn en önemli galerilerin biri olan
The White Cube Gallery’de ilk kiúisel sergisini açar. Eleútirmenler bu sergi
için “tipik bir otobiyografik sergi” nitelemesini kullanÕrlar.
1997 yÕlÕnda 5. UluslararasÕ østanbul Bienali’ ne katÕlan Tracey Emin’in
“Saying Good-bye to Those You Love” (Sevdiklerinize Hoúçakal Detmek)
adlÕ neon iúi Haydarpaúa Tren østasyonu’nda ve bir performansÕnÕ içeren
videosu da Pera Palas`ta sergilenmiútir. Ancak Tracey Emin’in adÕnÕ
duyurmasÕ 1997 yÕlÕnda Charles Saatchi tarafÕndan satÕn alÕnÕp, Royal
Academy of London'da düzenlenen Sensation isimli sergide “Everyone I
Have Ever Slept With 1963-1995“ adlÕ çalÕúmasÕnÕn yer almasÕ sonucunda
mümkün olabilmiútir (Resim-1). Uluslar arasÕ úöhret ise My Bed(Yata÷Õm)
adlÕ iúiyle gelir. 1999 yÕlÕnda, Turner Priz ödülüne My Bed’le aday gösterilir.
ve Tate Museum bu çalÕúmayÕ satÕn alarak kendisine bir mekan ayÕrÕr
(BaúarÕr 2009:11).
2000’li yÕllar sanatçÕ için çok daha parlak geçer. Küratör olarak da
çeúitli sergilere imza atan Tracey Emin, 2007 yÕlÕnda David Hockney, Peter
Blake, Anthony Caro ve Alison Wilding gibi sanatçÕlarÕn da arasÕnda
bulundu÷u Royal Academy of Arts'Õn akademisyenler kadrosuna katÕlÕr.
AynÕ yÕl 53. Venedik Bienali’nde Britanya'yÕ temsil eder. Emin halen
Britanya'da yaúamakta ve çalÕúmaktadÕr.
2004 yÕlÕnda sanatçÕ Türkiye'deki ilk kiúisel sergisini østanbul Platform
Garanti Güncel Sanat Merkezi'nde açar. “Tracey østanbul'da” baúlÕklÕ sergi,
1990'lÕ yÕllarda “genç øngiliz sanatçÕ fenomeni” olarak kabul edildikten
sonra sÕk sÕk gerçekleútirdi÷i østanbul ziyaretlerinin bir uzantÕsÕ olarak
görülür. “Tracey Emin østanbul'da" adlÕ sergi bir tür köklere dönüúü ifade
eder. Kendi hayatÕnÕ izleyiciyle paylaúÕr. Bu sergi østanbul'a, Türk kültürüne,
babasÕna ve baba oca÷Õ KÕbrÕs'a dair iúlerinin küçük bir toplamÕ gibidir.
FarklÕ kökenlerden gelen ailesi için Tracey Emin’in babasÕ úöyle demektedir:
“Tüm dünyanÕn sularÕ bir araya geliyor. Her bir deniz parçasÕ bir di÷er
deniz parçasÕna karÕúÕyor. Bir baúka topra÷a, bir baúka ulusa karÕúÕyor, tÕpkÕ
kan gibi... Herkesin kanÕ birbirine ilintileniyor; aslÕnda herkes birbiriyle
ilintili. Bu nedenle, insanlarÕn neden hâlâ kavga ettiklerini anlayamÕyorum."
(Erciyes, www.radikal.com.tr)

Tracey Emin’in Günümüz SanatÕndaki Yeri
Tracey Emin’in yapÕtlarÕnda kapitalist sistem içinde yalnÕzlÕk, intihar,
tüketilme gibi ele aldÕ÷Õ konularÕ kadÕnlara yüklenen kurban rolüyle de÷il,
kimseye aldÕrmadan utanmadan ifade eder. SanatçÕ, “British Young Artists”
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(BYA) adÕnÕ alan yapÕbozum sanatçÕlarÕndan biri olarak, aynÕ zamanda
sanat çevrelerinde “Britart” olarak bilinen ça÷daú akÕmÕnÕn öncüleriyle
birlikte, sanatsal tercihleri ve sivri sözleriyle sansasyonel olmuútur. Emin,
sanat hakkÕndaki düúüncelerini úöyle anlatÕr:
“Benim için sanatçÕ olmak sadece güzel bir úey yapmak veya
insanlarÕn sizin sÕrtÕnÕzÕ okúamalarÕ sÕvazlamalarÕ de÷ildir. Mesaj
iletmek ve iletiúim içindir” (Akt.Grosenick 2001:48-51).

SanatÕ gerçe÷in yeniden inúasÕ olarak gören Tracey Emin, güncel
sanatÕn kullandÕ÷Õ görsel dillerden olan çizimler, enstalasyonlar, super-8
filmler, foto÷raflar, kumaú ve iplik iúi dikiúler, aplike battaniyeler, neon
tüpler gibi çeúitli alternatif malzemelerle yapÕtlarÕnÕ gerçekleútirir.
Emin, çalÕúmalarÕndaki yazÕ temelli iúlerini dikiú ve kumaú
birleútirmeleri olarak bilinen, Yirminci Yüz YÕlÕn sonlarÕnda pek çok
feminist sanatçÕnÕn kullandÕ÷Õ pachwork yöntemiyle yani dikiú ve nakÕúla
ya da multimedya veya neon ÕúÕklarÕyla oluúturur. Patchwork (yamalÕ bohça)
kadÕnlarÕn yaptÕ÷Õ el iúi oldu÷undan, Emin’in iúlerinde özellikle kullanÕlarak
kadÕnlarÕn dünyasÕna vurgu yapÕlmÕútÕr. (Resim-2). Bu çalÕúmalarda geçen
sözcüklerden de anlaúÕlaca÷Õ gibi sanatçÕ úiirsel bir dil kullanÕr. You Forgot
To Kiss My Soul (Ruhumu Öpmeyi Unuttun), I Need Art Like I Need God
(Sanata, TanrÕ'ya øhtiyacÕm Oldu÷u Gibi øhtiyacÕm Var), With you I want to
live (Seninle Yaúamak østiyorum) gibi iúlerine koydu÷u isimler edebi tatlar
taúÕr. (Resim-3).
SanatçÕ gerçe÷in kendisini sanat nesnesi olarak gördü÷ünden yaptÕ÷Õ
iúleri genellikle belgesel olarak niteler. Video çalÕúmalarÕndan biri olan
“Emin & Emin” 1996 yÕlÕnda babasÕ ve kendisinin KÕbrÕs`ta çekilen
görüntülerinden oluútu÷undan dolayÕ yaúamÕnÕn bir belgesidir.
Belgeselleútirme olarak adlandÕrabilece÷imiz bu durum, yaúamÕn gizli
yanlarÕndaki duvarlarÕ tümüyle ortadan kaldÕrarak sanatçÕyÕ, sevgililerini ve
birlikte oldu÷u insanlarÕn isimlerini deúifre etmeye kadar götürür.
Toplumun bir tabu olarak gördü÷ü tecavüz, namus, cinsellik gibi konularÕ
kendi yaúamÕ ve anÕlarÕnÕ merkeze alarak izleyiciyi rahatsÕz edecek biçimde
sergiler.
“Everyone I have Ever Slept (1963-1995)” ( 1963-1997 YÕllarÕ
ArasÕnda Uyudu÷um Herkes (Resim-1) isimli iúinde, erkek arkadaúlarÕnÕn,
ailesinin ve kürtajla aldÕrdÕ÷Õ iki fetüsünün isimleri de vardÕr. øsimlerin çadÕr
içinde yer almasÕ göçebeli÷i ça÷rÕútÕrarak onun gerçek yaúamÕna gönderme
yapar.
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øçinde yaúadÕ÷Õ sistemi de sorgulayan sÕra dÕúÕ sanatçÕ Tracey Emin,
2004 yÕlÕnda ilk defa açÕk politik mesajlar içeren bir çalÕúma ortaya koyar.
Bu çalÕúma ” Hate and Power Can Be a Terrible Thing” (Nefret Ve Güç
Korkunç Bir ùey Olabilir) ismini taúÕmaktadÕr. ÇalÕúma, üzerinde yazÕlar
olan bir battaniye ile Margaret Thatcher’Õn Falklands SavaúÕ nedeniyle bir
savaú suçlusu oldu÷unu anlatÕr. Eski øngiliz baúbakanÕnÕn ismi geçmese de,
battaniyenin üzerinde "Seni Vahúi AcÕmasÕz ……" gibi küfürler vardÕr.
Türkiye’ de açtÕ÷Õ sergisinde yer alan “Sometimes The Dress is Worth
more Money Than The Money “(Bazen Elbise Paradan Daha Çok Para Eder,
2000-2001) adlÕ video çalÕúmasÕnda Türkiye’den aldÕ÷Õ gelinli÷i ve gelinlik
üzerine taktÕ÷Õ paralarla yÕkÕntÕlar arasÕndan koúar (Resim-4). Sanki dü÷ün
yerinden kaçan bir gelin gibidir. Gelin, kurbanlÕ÷Õ anÕmsatan koyun ölüsünü
geçerek yoluna devam eder. Sonuçta kurban simgesi, kaçma eylemi, evlilik
kurumuna gönderme yapan bir eleútiri içerir. Genelde elbiseler statünün ve
cinsel kimli÷in bir göstergesidir; asker üniformasÕ, hemúire úapkasÕ, ö÷renci
parkasÕ belirli bir kimli÷e gönderme yapar. Bu nedenle gücü ederinden daha
fazladÕr. Elbiseler yalnÕzca örtünmek için de÷il insanÕn mesle÷ini, ait oldu÷u
gurubun ideolojik e÷ilimini ve cinsiyetini açÕ÷a çÕkarÕr.
Emin, baúka bir video çalÕúmasÕnda (Emin&Emin ) babasÕyla kendisini
KÕbrÕs’ta, denizde dalgalarÕn köpükleriyle oynarken gösterir. BaúarÕr ‘a göre
(2009:16), videoda, Emin muhtemelen en çok sevdi÷i ve tek ba÷lÕ oldu÷u
kiúi olan babasÕ ile birliktedir. Baba Emin’in sÕrtÕ kameraya dönüktür ve
øngiliz aksanlÕ Türkçesiyle “Üsküdar’a Giderken”(Katibim)” úarkÕsÕnÕ
söylemektedir. BaúarÕr ( 2009:16), bu çalÕúmanÕn, sanatçÕnÕn çok kültürlü
kimli÷i, çocuklu÷u ve birincil iliúkilerinin naif ve úiirsel özetini izleyiciye
sundu÷unu yazar.
Emin’in sansasyonel davranÕúlarÕnÕn altÕnda yatan nedenlerden biri de
iúlerinin daha çok ses getirmesini istemesidir. Wu (2005:264), bu
sansasyonel davranÕúlara ve kendini pazarlama anlayÕúÕna farklÕ bir eleútiri
getirir.
“Ça÷daú sanatÕn, özellikle de avangard tezahürlerinin genellikle hakim
sisteme isyan etti÷i düúünülür; ama bu etkinliklerle ça÷daú sanat, o sistem
içersinde baútan çÕkarÕcÕ bir ticari çekicilik kazanÕyor. SanatlarÕnÕ Regan-Thatcer
döneminde ö÷renen, hatta bazÕlarÕ ilk olarak bu dönemde ünlenen günümüz
sanatçÕ kuúa÷ÕnÕn bazÕ harika çocuklarÕnÕn (Jeff Koons, Damien Hirst ve Tracey
Emin ilk akla gelenleri) kendini pazarlama ve imaj tasarÕmÕ alanlarÕnda bu kadar
becerikli olmalarÕna belki de úaúmamak gerek “

Emin, bir TV programÕnda özel yaúamÕyla ilgili müstehcen beyanatlar
verebilir, öte yandan suskun, cinsellikten söz etmeyen geleneksel kadÕn
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bakÕúÕnÕ ve kliúelerini karúÕt eylemlerle yapÕbozuma u÷ratarak felsefi bir
söylem de oluúturabilir.
SanatçÕnÕn çalÕúmalarÕnÕn ço÷unda yer alan cinsel söylem, onun
gerçeklik dünyasÕnda en çok nelere yo÷unlaútÕ÷ÕnÕ gösterir. Söz konusu
söylem iki yönlü okumaya açÕktÕr: Cinsel kimli÷ini, kadÕnÕ bir kurban olarak
gören ahlaka karúÕ savunmak veya / ve Wu’nun iddia etti÷i gibi kÕsa yoldan
úöhreti yakalamak.
Emin, Yirminci YüzyÕl SanatÕnÕn sonlarÕnda ortaya çÕkan “güncel sanat”
içinde de÷erlendirilir. Kahraman (2005:10) söz konusu dönem için úunlarÕ
söyler:
”(…) 20. yüzyÕlÕn sanatlarÕnda patlayan cinsellik, aslÕnda aklÕn bir
sorgulamasÕdÕr denebilir ve o yapÕtlarÕn tümü bunu, do÷rudan cinselli÷in kendisini
sorgulayarak gerçekleútirir. Bu tam anlamda bir yön de÷iúikli÷idir”

Daha önceki dönemlerde sanat, cinselli÷i estetize ederek yüceltirken 20.
yüzyÕlÕn sanatÕ cinselli÷i ve cinsel ahlakÕ sorgular. Emin ise cinselli÷i
do÷rudan bedensel bir gerçekli÷e dönüútürür. Böylece cinselli÷i acÕmasÕz,
katÕ gerçeklik anlayÕúÕ içinde ama dürüst bir tutumla ele alÕr. Feminist
kuramcÕlarÕn ele aldÕklarÕ, erkek iktidarÕnÕn kadÕnÕ cinsel anlamda
nesneleútirmesi konusu, feminist bir sanatçÕ olan Tracey Emin’in kadÕnlara
ö÷retilen utangaçlÕk, sÕkÕlganlÕk perdesini kaldÕrmasÕyla görünür hale gelir.
Kral artÕk çÕplaktÕr. Ünlü øngiliz sanatçÕsÕ Emin, herkesin bilip üzerine
konuúamadÕ÷Õ sorunlarÕ cesurca ve kendini acÕndÕrmadan hatta küstahça
anlatÕr. HayatÕ sanat haline getiren bu sanatsal tavÕr, kadÕnÕn cinsel rolü
üzerine yeniden düúünmemizi sa÷lar.
YaúamÕnÕ anlattÕ÷Õ kitabÕ “Yaban Vatan”, bir otobiyografik anlatÕmdan
çok, sanki sanatsal çalÕúmalarÕnÕn bir parçasÕdÕr. KitabÕn derdi, ne bir
sanatçÕnÕn nasÕl yetiúti÷ini anlatmak ne de Tracey’nin yapÕtlarÕnÕ daha iyi
anlamamÕzÕ sa÷lamaktÕr. Kitapta sanatçÕnÕn çocuklu÷undan beri içinde
birikip katmerleúen duygularÕ dÕúa vurulur.
Emin’in iúleri, kapitalist erkek e÷emen sistem içinde ezilen kadÕnÕn
rolüne bir baúkaldÕrÕ olup, günümüzde kapitalizmin talep etti÷i bütün bu
sapkÕn yapÕlanmalar ile hesaplaúmadÕr.

Tracey Emin’in øúlerinin Çözümlenmesi
My Bed (Yata÷Õm)
1999 yÕlÕnda Turner Ödülüne aday gösterilen ve Tate Modern’de
sergilenen “My Bed” (Yata÷Õm) adlÕ çalÕúma Tracey Emin’in en çok yankÕ
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uyandÕran iúlerinden biridir. Bir galeri mekânÕnda en do÷al haliyle da÷ÕnÕk
bir yatak sergilemeye sunulmuútur. SanatçÕ iliúkileri nedeniyle yaúadÕ÷Õ a÷Õr
bir depresyon dönemindeki yata÷ÕnÕ oldu÷u gibi sergiye taúÕmÕútÕr. Da÷ÕnÕk
yatak; kirli çarúaflarÕ, kan lekeli çamaúÕrlarÕ, atÕlmÕú izmaritleri ve boú içki
úiúeleri ile birlikte sergilenir. Hatta yatak görünümü o kadar bilindik ve
sÕradan haldedir ki galeri temizli÷inden sorumlu kadÕn iúçinin yata÷Õ
düzeltmesi ve etrafÕ temizlemeye çalÕúmasÕ bir parodi yaratÕr. Burada
sanatsal eylem ile yaúam arasÕndaki çizginin son derece inceldi÷i hatta yok
oldu÷u söylenebilir. Yaúam ve sanat arasÕndaki uçurumu ilk fark eden Emin
de÷ildir. Temsilden söz konusu uçurumun kapanmasÕna yönelik çalÕúmalara
yönelen 20 Yüz YÕl sanatÕ, bu paradigma de÷iúikli÷i için kesintisiz bir çaba
harcamÕútÕr. Dada sanatçÕlarÕ, Fluxus Hareketi,Vücut SanatÕ, Performans
SanatÕ uçurumu kapatmaya yönelik çalÕúmÕúlardÕr. John Cage“ yaúamdan
farklÕ olmayan ama yaúamÕn içinden bir eylem olan” sanat anlayÕúÕnÕ ilk
savunanlardandÕr (Germaner 1997:22 ). SanatçÕ yapÕtÕnÕ oluútururken hazÕr
nesneden farklÕ olarak, gerçekten kullanÕlmÕú hazÕr nesneleri kullanÕr. Emin
ve Duchamp arasÕndaki fark Emin‘in kullanÕlmÕú hazÕr nesneye yapÕúmÕú
yaúanmÕúlÕk duygusunu keúfetmesidir. Akay (1990:202) bu dönüútürme
sürecine iliúkin úunlarÕ yazar:
“Belirli bir iúlevi olan bir objeyi alÕp, baúka bir objeye
dönüútürüyorsunuz. Yani daha önceki iúlevinden soyup, ona yeni bir iúlev
yüklüyorsunuz. Ya da iúlevini aynen koruyup bir sanat objesi haline
getiriyorsunuz. øster objeyi eski iúlevi ile koruyun, ister korumayÕn; ”bu bir
sanat objesidir” dedi÷iniz anda, onun kimli÷i de÷iúmiú demektir.”

Heidegger, “Sanat Eserinin Kökeni” makalesinde, sanat eseri için
“gerçe÷in sergilenmesi” yorumunu yapar. SanatçÕ Emin de gerçek
yaúantÕlarÕna dayalÕ gerçe÷i sergilemiútir. Wolff, “Yata÷Õm” adlÕ çalÕúma ile
gerçe÷in yeniden sunumu arasÕndaki ba÷Õ úöyle kurar:
“Yata÷Õm” enstalâsyonunda gerçekli÷in yeniden sunumu gerçe÷in aynasÕ
gibi de÷erlendirmek mümkündür. “Marherey, Lenin ve Tolstoy hakkÕndaki
makalelerini tartÕúÕrken dedi÷i gibi edebiyatÕn gerçekli÷i oldu÷u gibi yansÕtan
bir ayna olmasÕ halinde, daha çok kÕrÕlmÕú bir ayna olabilece÷i benzetmesini
yapar” (Wolff 2000:66).

Bu sergileme sÕrasÕnda ise bir nesneyi ya da yaúantÕyÕ ba÷lamÕndan
ayÕrma düúüncesini uygular. Sanat objesi olmayan ama sanat objesi olarak
sunulan bir objeyle izleyiciyi karúÕlaútÕrÕr. Bu karúÕlaúmanÕn tarihsel kökeni
Marcel Duchamp’a dayanÕr. Marcel Duchamp “Pisuar”Õ sergiledikten sonra
sanatçÕnÕn tek ve biricik olarak yarattÕ÷Õ sanat yapÕtÕ kavramÕ tahtÕndan
edilmiútir. Bunun yerine “bir düúünce ürünü olarak sanat yapÕtÕ” kavramÕ
ortaya çÕkmÕútÕr. “Yata÷Õm” da “bir düúünce ürünü olarak sanat yapÕtÕ”
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kategorisinde de÷erlendirilir. Tracey Emin’in “Yata÷Õm” çalÕúmasÕndaki
dönüúümü úöyle açÕklayabiliriz: Yata÷Õn sanat objesi olmadan önceki anlamÕ
ya da iúlevi, sanat objesi tanÕmÕnÕ alÕnca tümüyle de÷iúir. Yatak, sanat
nesnesi olduktan sonra yeni ve farklÕ anlamlar yansÕtmaya baúlar. Ancak bu
iki varoluú sürekli olarak birbirlerinin yerine geçer. Akay (1990:201) söz
konusu yerine geçme eylemi için úöyle demektedir:
“Örne÷in Marcel Duchamp’Õn pisuarÕ bir müzede karúÕnÕza
çÕktÕ÷Õnda size kesinlikle “iúeme” eylemini anÕmsatacak; ya da bir
tuvalette aynÕ pisuar, bir sanat objesi olarak görünecektir.

Emin’in yata÷Õ galeride sergilenmeye baúladÕ÷Õnda artÕk yatak
odasÕndaki yatak de÷ildir. Yerinden edilmiú yatak, Akay’Õn (1997:186)
dedi÷i gibi yersiz yurtsuzlaútÕrÕlmÕútÕr. Üzerine her izleyicinin yükleyece÷i
mecazlarÕ taúÕmaya baúlar. Özel yaúama ait simgeler tüm kadÕnlara ve
insanlara gönderme yapar. SanatçÕ yapÕtlarÕnÕ oluútururken dÕú dünyadaki
nesne ve durumlarÕ gerçe÷in bir parçasÕ ve belgesi olarak sunar. Tracey
Emin’in cinsel deneyimleriyle ilgili yalnÕzlÕk ve kÕrÕlganlÕ÷Õ duyumsatan
iúleri en yalÕn ve samimi çalÕúmalarÕdÕr. YapÕtlarÕnda küçük bir kÕz çocu÷u
iken karanlÕk sokaklarda u÷radÕ÷Õ tecavüze, kokuúmuú apartman dairelerinde
yaúadÕ÷Õ sarhoúluklara, mutsuzluk kayna÷Õ cinsel alÕúkanlÕklarÕna, olumsuz
cinsel yaúamÕna, travmatik kürtaj deneyimlerine, en derin korku ve
tutkularÕna ve hayata tutunma çabalarÕna iúleri aracÕlÕ÷Õ ile tanÕklÕk ederiz.
SanatçÕnÕn yaúamÕndaki trajediler de sanat nesnelerinin anlamÕnÕ
zenginleútirir.
Baúka bir açÕdan bakacak olursak, yatak, yatma eylemi, yatak odasÕ,
genellikle gizli, kapalÕ ve karanlÕk alanlarÕn eylemleridir. Yatak odasÕndaki
iliúkiler insan eylemleri içinde en gizli ve gözden uzak olarak
gerçekleúenlerdir. Orada yaúananlar her ne olursa olsun dÕúarÕya anlatÕlmaz,
gösterilmez, içeride tutulur, saklanÕr. Örne÷in, do÷u kültürlerinde eve gelen
misafire ev sahibinin yatak odasÕ açÕlmaz. YasaktÕr, yasaklanmÕútÕr. Çünkü
orasÕ mahrem alandÕr. Baúka bir göze açÕlmaz, izin yoktur. SanatçÕ ise
çalÕúmasÕnda cinsellik yüklü kendi yata÷ÕnÕ izleyiciye sunarak cinselli÷in
kÕúkÕrtÕcÕ alanÕna, “girilemez” alanÕna girer ve onlarla bu alanÕ paylaúÕr. Özel
alanÕn kamuya açÕlmasÕ, izleyiciye gösterilmesi, sanatsal ifadenin sÕnÕrlarÕnÕn
oldukça zorlanmasÕdÕr. Enstalasyon; klasik anlamda resim, heykel gibi
sanatsal disiplinlerin ifade olanaklarÕnÕn yerine, gerçek mekanda, gerçek
nesnelerle izleyiciye yeni okuma olanaklarÕ sunar. 1990’lÕ yÕllarda sanat
dünyasÕnÕ karÕútÕran ve sanatçÕ Tracey Emin’inin de aralarÕnda bulundu÷u
Britart akÕmÕnÕn sanat alÕlmayÕcÕsÕnÕ úoke etme
anlayÕúÕnÕn etkisi
yadsÕnamaz.
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SanatçÕ a÷Õr depresyon geçirirken yattÕ÷Õ yata÷Õ izleyiciye açarken,
izleyici sanatçÕnÕn yaúantÕsÕna dair ipuçlarÕnÕ toplar, birleútirir. “Yatak”
izleyiciyi bir röntgenci konumuna düúürür. Yata÷Õn içinde taúÕdÕ÷Õ özel
yaúama ait mahrem bilgiler izleyiciyi kapÕsÕ açÕk bir yatak odasÕnÕn içine
sokar gibidir. Sanki izleyicinin baúkalarÕndan sakladÕ÷Õ, korudu÷u özel
yaúam anÕlarÕnÕ kamuya açar yani tabu oluúturma sistemine bir bomba
koyar. Temiz ve ideal sanÕlanÕ yok eder. “Yata÷Õm” yasak, kirli ve
karanlÕkta olandÕr. Saklanan cinsellikteki sorunlar açÕ÷a çÕkarÕlmÕútÕr. Üstelik
bu mecaz herhangi bir beden gösterilmeden yapÕlÕr. Yatak sadece bir imge
olup tüm kÕúkÕrtÕcÕlÕ÷Õ ile düúündürür ve geleneksel olanÕ ters yüz eder.
øzleyici, yata÷Õn da÷ÕnÕklÕ÷Õ, kirlili÷i ve yerde bulunan nesnelerin
çeúitlili÷inden sanatçÕnÕn kiúili÷i hakkÕnda bir röntgenci gibi bilgi toplar. Bu
bilgi toplama eylemi sanatçÕnÕn sundu÷u göstergelerle mümkün olur. øzleyici
bu göstergeleri algÕlarken kendi yaúantÕlarÕnÕ, ahlakÕnÕ ve sÕnÕrlarÕnÕ gözden
geçirir. Yeniden izler, bakar, keúfeder. SanatçÕyla empati kurmaya çalÕúÕr.
Baúka bir açÕdan bakÕldÕ÷Õnda ise küçük bir anahtar deli÷inden bakan
röntgencinin alaca÷Õ haz da çalÕúmanÕn mecazlarÕ arasÕnda düúünülmüútür.
Belki kapÕ aralÕ÷Õndan kendi yaúamÕna bakma fÕrsatÕ içindedir. øzleyicinin
burada yaúadÕ÷Õ di÷er bir olasÕlÕk ise özel alanÕn kamuya açÕlmasÕyla ortaya
çÕkan legalleúmedir. SanatçÕnÕn umdu÷u karúÕlaúma belki de budur: Tabular
üzerine bir tartÕúma baúlatmak, izleyicinin fark etti÷i mecazlar konusunda
yeniden düúünmesini sa÷lamak.
Foster, günümüz sanatÕnda dÕúkÕ, úiddet, sado mazoúist cinsellik gibi
konulara alÕmlayÕcÕsÕnÕn ilgisinin nedenleri üzerine dururken úunlarÕ söyler:
“Bugün neden travmayla büyüleniyor, i÷rençli÷e gÕptayla
bakÕyorsunuz.? ùurasÕ kesin ki, bunun nedeni sanat ve kuramda yatÕyor. Daha
önce iúaret edildi÷i gibi, gerçekçili÷in geleneksel algÕlanÕúÕ kadar kültürün
metinselci modeli de tatmin edici de÷ildir. Sanki postyapÕsalcÕ modernsizimde
bastÕrÕlan gerçek, travmatik haliyle geri döner. “ (Foster 2009:208)

Gerçekten de Emin’in “Yata÷Õm” adlÕ çalÕúmasÕ izleyiciler ve sanat
dünyasÕ tarafÕndan merak, kÕzgÕnlÕk, övgü ve úaúkÕnlÕkla yüceltilmiútir.
Yerde atÕlÕ duran tüketilmiú ve atÕk haline gelmiú yaúam birikintileri bir
taraftan da zamanÕn izini de gösterir: Depresyon nedeniyle uzun süredir
toplanmamÕú, temizlenmemiú yatak odasÕ. ZamanÕn kaydedilmiú hali olarak
karúÕmÕza çÕkar.
Bir kavram sanatçÕsÕ olan Daniel Buren ve Tracey Emin iúleri arasÕnda
bakma ve algÕlama açÕsÕndan bir benzerlik kurulabilir. Buren 1960’lÕ yÕllarda
8,7 cm geniúli÷indeki düúey paralel bantlarÕ, çizgileri sokaklarda, meydanlar-
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da, galerilerin duvarlarÕnda sergiler. Buren’in yapÕtlarÕna (Resim-5).
bakarken izleyici bir resim karúÕsÕnda de÷il, yalnÕzca çizgilerle oluúturulmuú
yüzeyle karúÕ karúÕyadÕr. Buren’in sanatÕnÕ tasarladÕ÷Õ dönemde “düúey
paralel bantlarla” yapÕlan soyut resim tarzÕnÕ, bazÕ eleútirmenler evrende
yapÕlmÕú en mükemmel soyutlamalardan biri sayarlar. Buren söz konusu
çizgileri galeri ve müze mekanÕndan çÕkararak sÕradan, dekoratif hatta fark
edilmeyen bir tasarÕma indirgemiútir. Galeri ve müze duvarlarÕnÕn dÕúÕnda
duran bu çizgiler için izleyicinin ustalÕk, denge, soyutlama becerisi renk
seçimi konusunda hayranlÕk duymadÕ÷Õ açÕktÕr (Germaner 1997:52, Giderer
2000:78-79). “Yata÷Õm” enstalâsyonunda izleyicinin tutumu Buren’in
iúlerine bakma ve algÕlama biçimine benzer. Emin Buren’in tersine sÕradan
ama ahlaki açÕdan yüceltilmiú ve tabulaútÕrÕlmÕú bir nesneyi galeri mekanÕna
taúÕyarak sÕfÕra indirgemiútir. DuygularÕn dÕúa yansÕtÕlmasÕ, yapÕtta sanatçÕ
kiúili÷ini yansÕtan izler ve iúaretlerin bulunmasÕ 1960’lara gelinene kadar
mutlak olandÕ. Bu tarihten sonra izleyicinin sanat yapÕtÕ ile özdeúleyim
kuraca÷Õ bir basama÷Õn yok edilmesiyle özdeúleyim denilen eski alÕúkanlÕk
izleyicinin elinden alÕnmak istenmiútir. Bunun nedeni gerçekli÷in yalnÕzca
sanatçÕnÕn algÕladÕ÷Õ úey olmamasÕndan kaynaklanmaktadÕr. Emin,
“Yata÷Õm” adlÕ enstalasyonla hem özdeúleyim aracÕnÕ kullanÕr hem de
izleyiciyi son derece gizli, üzerine çok az düúünülmüú, yasaklanmÕú bir
alanÕn içinde kendisiyle baú baúa, çaresiz ve úaúkÕn bÕrakÕr. SanatçÕnÕn
yaúadÕklarÕ masum, temiz de÷ildir ve bu yüzden çalÕúmalarÕnÕ süslemeden,
sevimli hale getirmeden sunar.
Everyone I Have Slept With 1965–1995
Uyudu÷um Herkes)

(1963–1995 ArasÕnda

SanatçÕnÕn Royal Academy‘de düzenledi÷i Sensation (Sansasyon) adlÕ
sergide yer alan “1963–1995 YÕllarÕ ArasÕnda YattÕ÷Õm Herkes” isimli
çalÕúmasÕ, birlikte uyudu÷u herkesin adÕnÕ nakÕúla (patchwork) iúledi÷i mavi
bir çadÕrdan oluúur (Resim -1).
Kamp çadÕrÕ olarak kullanÕlan bir çadÕrÕ galeri mekânÕnda sergileyen
sanatçÕ, çadÕrÕ içindekileri saklayan kapalÕ bir form olarak kullanmÕútÕr.
Mekân içinde(galeri) yeni bir mekân(çadÕr) algÕsÕ yaratan çalÕúma, içine
girilebilen ve çÕkÕlabilen, hareketlili÷e uygun bir yapÕdÕr. ÇadÕrÕn göçebeli÷i
ça÷rÕútÕran iúlevi ve aynÕ zamanda kapalÕ oluúu bedenle ilintilidir. Özel
yaúamÕnÕ kamuya açtÕ÷Õ “Yata÷Õm“ adlÕ çalÕúmadan sonra, “1963–1995
YÕllarÕ ArasÕnda Uyudu÷um Herkes” sanatçÕnÕn di÷er önemli iúidir. ÇadÕrÕn
içinde büyük harflerle nakÕúladÕ÷Õ 1963–1995 yÕllarÕ arasÕnda cinsel iliúki
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kurdu÷u birçok arkadaúÕnÕn, çocukken tacizine u÷radÕ÷Õ akrabalarÕnÕn, ikiz
kardeúinin ismi ve kürtajla aldÕrdÕ÷Õ iki fetüsün isimleri yer almaktadÕr.
Birlikte oldu÷u insanlarÕ çadÕr içinde deúifre etti÷i bu çalÕúmasÕnda isimler
dÕúarÕda de÷ildir, içeride oldukça büyük puntolarla yer almÕútÕr. Metaforik
bir nesne olarak çadÕr, örtük biçimde sanatçÕnÕn bedenidir. HayatÕna giren
insanlar kendisinde nasÕl kalÕcÕ izler bÕraktÕysa ve tüm yaúamÕnÕ kapladÕysa;
çadÕrÕn içinde büyük harflerle dikerek sabitledi÷i isimleri çadÕrda
kalÕcÕlaútÕrmÕú ve ötekine yani izleyiciye sunmuútur.
ÇadÕr imgesine dönecek olursak; çadÕr karanlÕk ormanda ya da da÷da
sizi her türlü tehlikeden koruyan önemli bir sÕ÷ÕnaktÕr. Bu sÕ÷Õnakta olasÕ
tehlikelere karúÕ korunur, saklanabilirsiniz, uyuyabilirsiniz ama bir ev kadar
tekin de÷ildir. Daha çok “dÕúarÕyÕ” ça÷rÕútÕrÕr. Baúka bir bakÕú açÕsÕ ile çadÕr
göçme eyleminin sembolüdür. ÇadÕr, kuruldu÷u yerde hÕzla ev ve yerleúme
duygusu yaúatÕr. Son derece pratik bir yaúam gerecidir. østedi÷iniz yere
istedi÷iniz zaman götürme pratikli÷i ile aidiyet ve yerleúme kavramlarÕnÕ
esnetir. SanatçÕnÕn yaúamÕnÕ özetleyen çadÕr imgesi, bedenin göçerli÷ine,
aidiyetsizlik ve köksüzlü÷e gönderme yaparak çoklu anlamlara sahiptir.
SanatçÕnÕn kökeni de çadÕr formunu tercih etmesinde belirleyici olmuútur.
Sudan’dan Anadolu’ya getirilen kölelere dayanan soyundan yola çÕkarak
göçebeli÷in sembolü olarak düúünülen çadÕr, Emin’in geçmiúine yaptÕ÷Õ bir
atÕftÕr.
“1963–1995 YÕllarÕ ArasÕnda Uyudu÷um Herkes” çalÕúmasÕna
bakÕldÕ÷Õnda, ele aldÕ÷Õ yer yine bir yatak odasÕ mekanÕdÕr. ArkadaúlarÕnÕn,
ikizinin, belki iki kürtajla aldÕrdÕ÷Õ ceninlerin isimlerini çadÕra yazmasÕ
sorun olmayacaktÕr ama cinsel iliúki kurdu÷u kiúilerin isimlerinin orada
olmasÕ dikkat çekmiú , çalÕúmaya sansasyonellik ve kÕúkÕrtÕcÕlÕk
kazandÕrmÕútÕr. Çünkü sanatçÕnÕn yaúamÕna baktÕ÷ÕmÕzda, yoksulluk,
kapitalist sistemden kaynaklanan insan iliúkilerindeki çürümüúlük ve erkek
egemen toplumun getirdi÷i iktidar baskÕsÕndan dolayÕ yaúadÕklarÕ kötüdür.
DolayÕsÕyla çadÕra yazÕlmÕú erkek sevgililerin isimleri sahiplerinin tepkisini
çeker. Tepkinin nedeni yaúananlarÕn karanlÕkta kalmasÕ iste÷idir. Ama Emin
isimleri yazarak özel olarak kabul edilen bu alanÕn bilgisini kamuya açar.
Böylece gizli özel alan, kamusala çÕkarak sorgulanmaya, konuúulmaya
baúlar. Özel alanÕn kamusala çÕkmasÕ noktasÕnda gizli kalmasÕna alÕúÕlmÕú
olanÕn deúifre edilmesi iúleri zorlaútÕrÕr.
Kamusal özel alan ve özel alan ayrÕmÕnÕ Bora (1998: 64), úöyle açÕklar:
“Kamusal alan–özel alan ayrÕmÕ, tüm bir düúünce tarihinin üzerine
oturdu÷u bir kaç yapÕ taúÕndan biri. øki ayrÕ alan varsa bu iki alanda iki ayrÕ kurallar
seti uygulanacaktÕr, dolayÕsÕ ile iki ayrÕ iktidar biçimi ve iki ayrÕ iktidar oda÷ÕnÕn
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varsayÕlmasÕ gerekir-özel alan di÷erkâmlÕ÷Õn, vericili÷in, duygularÕn, kabullenilmiú
bir eúitsizli÷in, informal iliúkilerin; kamu alanÕ ise adaletin, rasyonalitenin, eúitli÷in,
formal iliúkilerin alanÕ. øktidar oda÷Õ birinde baba, ötekinde devlet, birinde “do÷al”
yasalar geçerli, ötekinin de insanlarÕn yaptÕ÷Õ yasalar…”

SanatçÕ, bir dönem hayatÕnda giren insanlarÕ tuhaf bir korumaya alarak
çadÕrÕnda tekinsiz bir yan oluúturur. Hem deúifre eder, hem de koruyucu bir
alan içinde tutar. ÇadÕrÕn içinde isimleri yazÕlÕ insanlarÕn sÕrlarÕ ortaya
çÕkmÕútÕr. KapalÕ olan alan içinde sanatçÕnÕn geçmiúi vardÕr. øzleyiciyi bir kez
daha sanatçÕnÕn bireysel tarihi karúÕlaúÕr. Söz konusu bireysel tarih, daha çok
eleútiri içerir. Emin, gerçe÷in negatif tarafÕnÕ vurgulayÕp onu yazÕlÕ bir forma
dönüútürerek ve “1963- 1995 YÕllarÕ ArasÕnda Uyudu÷um Herkes“ ibaresini
kullanarak eleútirel bir tavÕr içinde olmuútur.
SanatÕnÕ aslÕnda tamamen kendini merkeze alarak kuran sanatçÕ
yaúadÕklarÕnÕ, hissettiklerini ve onu derinden etkileyen her úeyi izleyiciye
göstererek yaúamÕnÕ sanatsal bir nesne haline dönüútürür. YaúadÕklarÕnÕ
sanatsal üretime dönüútürürken izleyiciyi alÕúÕldÕk sanatsal bakÕú
biçimlerinden dÕúarÕ çÕkmasÕ için zorlamÕútÕr. øzleyici belli bir dönem
hayatÕna giren insanlarÕ bilmek ister mi? Ya da kürtajla aldÕrdÕ÷Õ fetüsün
isimlerini? Ya da onu taciz eden akrabalarÕnÕn isimlerini? Bir sanatçÕnÕn
kendi özel yaúamÕnÕ tümüyle kamu önünde sergilemesi ne anlama gelir?
SanatÕnÕn konusu kendi yaúamÕ olan Tracey Emin bunu tüm sÕrlarÕnÕ açÕ÷a
çÕkartarak yapar. Bunu yaparken kendi sanatsal dilini yaratÕr ve izleyici úoka
sokar.
Atakan(1998:56) kavram ve ba÷lam hakkÕnda úöyle yazar: “Kiúi belli bir
sözcü÷ün simgeledi÷i kavramÕ, kullandÕ÷Õ ba÷lamdan anlar”. Buradan yola
çÕkarak, herhangi bir kimlik, fatura, ya da bir diplomada geçen bir isimle
karúÕlaútÕ÷ÕmÕzda belgelerin türünden baúlayarak bir takÕm çÕkarÕmlarda
bulunuruz; Emin’in çadÕrÕndaki isimler ise sanatçÕnÕn yaúamÕ ve di÷er
çalÕúmalarÕ konusunda bilgilendi÷imizde anlam kazanmaya baúlarlar. Emin,
sanatsal eylemleriyle hem izleyiciyi hem de bir biçimde yaúamÕna girmiú
insanlarÕ etkiler.
Joseph Kosuth’un 1965 yÕlÕnda sergiledi÷i “Bir ve Üç øskemle” iúinde.
øzleyiciye sandalyenin üç hali de sunulur. Sandalye foto÷rafÕ, sandalyenin
sözlükteki tanÕmÕ ve gerçek bir eúya olarak sandalye. Germaner’e (1997:51)
göre Kosuth’un yöneldi÷i sanatta nesne, linguistik tanÕmlamanÕn yerini alÕr
ve dÕú dünya ile ortak olarak önerilmiú kavramlarÕn yapamayaca÷Õ kadar çok
sayÕda ve do÷rudan iliúki kurar. Burada sanatçÕ sanat ve dil arasÕndaki
ba÷lantÕyÕ gösterir. “Uyumak” sözcü÷ü kendi baúÕna farklÕ anlamlar taúÕr ve
farklÕ eylemlerle kardeútir. Tracey Emin’in kullandÕ÷Õ yazÕlÕ ifade düúünceyi
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görselleútirir ancak kullanÕlma biçimi kaligrafik ve estetik bir kaygÕ taúÕmaz.
Jestsel bir uygulamaya veya soyut izlere dönüúmez. Emin ‘in iúinde adÕ
geçen bu isimler yapÕtÕn ismi ve di÷er bilgilerle iliúkilendi÷inde anlamlÕ hale
gelir. SanatçÕnÕn çadÕrÕnda yazÕlÕ isimler kiúilerin karakterini göstermezler,
yalnÕzca insan isimleridir ama “belirli bir zaman içinde birlikte uyudu÷um
insanlar” ibaresi isimlerin anlamÕnÕ tümüyle de÷iútirir. ÇadÕr nesnesi,
sanatçÕnÕn yaúam öyküsü, di÷er sanatsal çalÕúmalarÕ ve çadÕrÕn ünlü bir
galeride sergilenmesi isimlerin iúin anlamÕnÕ ço÷altÕr. SanatçÕ da çadÕrÕn
içinde baúka bir tanÕmlama alanÕ yaratmayarak yalnÕzca dilin anlatÕm gücünü
kullanÕyor gibi görünse de sansasyon, di÷er alanlardan gelen bilgilerle
ortaya çÕkar.

Sonuç
Günümüzde kadÕn sanatçÕlar, otobiyografik sanatla, özel yaúamÕ
kamusal alana taúÕyarak yaúadÕklarÕ sorunlarÕ daha görünür hale
getirmektedirler. Yaúam sanatÕnÕn konusu olurken; geleneksel sanat yapÕtÕ
ve sanatçÕ kavramlarÕ da tersyüz edilmektedir. Aktivist olan Tracey Emin
asÕl olan hayattÕr anlayÕúÕndan yola çÕkar. Bu iúlerinde sarsÕntÕlÕ ve sÕra dÕúÕ
bir yaúam aynÕ nitelikte bir sanatsal üretime dönüúür. Emin’in çalÕúmalarÕ ile
karúÕlaúan izleyicinin sÕradan ve normal olarak kabul etti÷i ile sÕra dÕúÕ ve
anormal olanÕnÕn sÕnÕrlarÕ arasÕnda bir úaúkÕnlÕk yaúadÕ÷Õ söylenebilir. Bu
süreçte sanatçÕ, görünür olmak için sansasyonel olma durumunu seçerek
ciddi riskler alÕr. Tracey Emin bireysel mitolojisi, yaúam ve sanat arasÕndaki
sÕnÕrlarÕ eritirken, hem yapÕtÕ hem de yapÕtÕn algÕlanmasÕ süreciyle izleyiciyi
úoke eder. Yaúam hakkÕnda bildiklerimizi yapÕbozuma u÷ratarak yeniden
kurar.Günümüzde pek çok kadÕn sanatçÕ, Emin’in açtÕ÷Õ yoldan ilerleyerek,
erkek egemen toplumlarÕn kadÕnlara uyguladÕklarÕ iktidar mekanizmalarÕnÕ
sorgulayan sanat çalÕúmalarÕ üretmeyi sürdürmektedirler. Erkeklerin kadÕn
sanatçÕlarÕ hiçleyerek yazdÕ÷Õ sanat tarihinde bile artÕk kadÕnlarÕn yaptÕ÷Õ
sanat gerçek yerini almaya baúlamÕútÕr.
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RESøMLER

Resim. 1- Tracey Emin, " 1963- 1995
ArasÕnda YattÕ÷Õm Herkes” 1995. Aplik
çadÕr, yatak ,ÕúÕk, 122 x 245cm.

Resim. 2 - Tracey Emin, “Tracey
Emin’in Hotel International’Õ “, 1993.
Aplik yorgan 101 1/8 x 94 1/2 in. (257
x 240) cm.

Resim. 3- Tracey
Emin, “Seninle
Yaúamak østiyorum”, 2007 . Neon,
kablo
.
h:30xw:29xd:2.2in
/
h:76.2xw:73.7x d:5.6cm.

Resim.-4 Tracey Emin, “Bazen Elbise
Paradan Daha De÷erlidir”, 2000-01.

Resim.-5, Daniel Buren, “øsimsiz”
1974, tuval üzerine akrilik. h: 184 x
w: 132 cm h: 72.4 x w: 52.

Video enstalasyon, 4 min.

