SAKIP SABANCI MÜZESİ TEKNİK GEZİ RAPORU
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı, MİM 103 Mimarlıkta Araştırma
Yöntemleri dersi kapsamında, Sakıp Sabancı Müzesi teknik gezisi 20 Aralık 2012
tarihinde, Yrd. Doç. Dr. Kutlu Sevinç Kayıhan ve Arş. Gör. Ümit Ceren Bayazitoğlu
yürütücülüğünde gerçekleştirilmiştir.

Sakıp Sabancı Müzesi Sakıp Sabancı Cad. No:42 Emirgan 34467 İstanbul
Amaç:
Dersin temel amacı, mimarlık eğitimine yeni başlayan öğrencilere alanla ilgili
araştırmaların nasıl yürütülmesi gerektiği konusunda bilgi, beceri ve deneyim
kazandırılmasıdır. Bu kapsamda derste yürütülen araştırma çalışmaları için alan gezileri
de faydalı birer araç olabilmekte ve/veya teknik gezi ile araştırma konusu
bütünleştirilebilmektedir. Öğrencilerin sözkonusu teknik gezi ile önemli bir müze
yapısını deneyimlemeleri, müzede sergilenen eserler ve bu eserlerin tanıtım ve
eleştirileri yoluyla sanatsal vizyon geliştirmeleri amaçlanmıştır.
Kapsam:
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde tarih itibarıyla iki adet kalıcı sergi (“Bir
Ülke Değişirken, “Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu”) ve bir adet geçici sergi (“Monet’
nin Bahçesi”) yer almaktadır. Her üç sergi de öğrencilerle birlikte gezilmiştir.
Hedeflenen Öğrenim Çıktıları (Hedeflenen Kazanımlar):
Öğrencilerden bir yıl içi ödevi olarak, müze kapsamında eserleri incelenen ressamlara
yönelik araştırma raporları hazırlamaları istenmiştir. Bu kapsamda dersi alan 39
öğrencinin her biri farklı bir ressam üzerine araştırma çalışması yürütmüş ve
sunmuştur.

Sergi 1: “Monet’ nin Bahçesi”

SSM, Fransız Ressam Claude Monet’nin hayranlık yaratan tablolarını, Marmottan Monet
Müzesi işbirliğiyle sanatseverlerle buluşturuyor. Çiçek ve doğa temalı tabloların yer
aldığı sergi; “Belki de ressam olmayı çiçeklere borçluyum.” sözlerinin sahibi Monet’ nin
olgunluk dönemindeki sanatsal üretiminin ana temasını oluşturan Giverny Bahçesi’ne
yoğunlaşıyor.
Sergide, izlenimcilik akımına ismini veren Claude Monet’nin Giverny Bahçesi’ndeki evi,
geç dönem bahçe manzaraları, nilüferler ve ünlü Japon köprüsü tablolarının yanı sıra,
yakın arkadaşı ressam Auguste Renoir imzalı Monet ve eşi Camille’in portreleri, kişisel
eşyaları ve fotoğrafları da yer alıyor. Sanatçının bahçe tutkusunu ve büyük önem verdiği
aile yaşamını yansıtan sergide, Monet, 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar uzanan sanat
yaşamında sergilediği yenilikçi yaklaşımlarla, 1940 ve 50’lerin geleneklere karşı gelen
genç sanatçılarına ilham veren kimliğiyle tanıtılıyor. Sergi 9 Ekim 2012 - 6 Ocak 2013
tarihleri arasında devam edecektir (http://muze.sabanciuniv.edu/sayfa/monetnin-bahcesi-2).

Argenteuil Yakınlarında Yürüyüş, 1875

Güllü Yol, Giverny, 1920-1922

Japon köprüsü, 1918

Nilüferler, 1903

Sergi 2: “Bir Ülke Değişirken”
SSM, kapsamlı resim koleksiyonunu, “Bir Ülke Değişirken - Tanzimattan Cumhuriyete
Türk Resmi” başlığıyla ziyaretçileriyle buluşturuyor. Osman Hamdi Bey, Fikret Muallâ,
Halil Paşa, Şehzade Abdülmecid Efendi ve İzzet Ziya gibi, Türk Resim Sanatının önemli
sanatçılarının eserlerini içeren koleksiyon, yeni yapılan özel galerisinde bundan böyle
sürekli teşhir edilecek. Ziyaretçiler, bilimsel danışmanlığını Prof. Dr. Semra Germaner ve
Doç. Dr. Ahu Antmen'in üstlendiği sergide, Türk resim sanatının tarihsel yolculuğunu
izleme şansını elde ediyor.
Sakıp Sabancı'nın özel koleksiyonuna zaman içinde yapılan eklemelerle ortaya çıkan
seçki, bir koleksiyonerin gözüyle; Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan
modernleşme sürecinde, Türk resim sanatına kapsamlı bir bakış sunuyor. Sakıp
Sabancı’nın Türk resminin belirli bir dönemine duyduğu merak ve ilgiyle oluşturduğu
koleksiyon; ülkemizde resim sanatının gelişip serpilme sürecinin başlangıç evresine dair
önemli ipuçları veriyor. Ayrıca, Türkiye’de görsel imge üretimindeki dönüşümü, sanat ve
sanatçı kavramlarındaki değişimi de gözler önüne seriyor
(http://muze.sabanciuniv.edu/sayfa/bir-ulke-degisirken-2)
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Sergi 3: “Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu”
İslam sanatının 14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar uzanan dönemine ait, ünlü hattatların ve
kitap sanatçılarının elinden çıkmış 200’den fazla eserin yer aldığı sergide, başta Kuran-ı
Kerim nüshaları olmak üzere nadir elyazması kitaplar, kıta ve murakkalar, levha ve
hilyeler, tuğralı ferman ve beratlar ile hattatların yazı yazmada kullandığı araçlar yer
alıyor. Geleneksel sanatları bugüne taşımayı amaçlayan SSM, çağdaş sanatçıların
yarattığı özgün tasarımları da müze koleksiyonuna dahil ediyor. Koleksiyonun yeni
sunumunda, Ahmet Oran’ın yazı alıştırmalarına gönderme yapan 2005-2006 tarihli
kaligrafik kompozisyon ziyaretçileri karşılıyor. Türkiye’nin tanınmış çağdaş
sanatçılarından Kutluğ Ataman’ın güncel bir yorumla şekillendirdiği, hüsnühat sanatının
“müsenna” veya “aynalı” adı verilen simetrik yazı kompozisyonlarını hatırlatan 2009
yapımı video, sergilemenin güncel sanatla bağlantısını bir kez daha vurgulayarak
izleyicileri uğurluyor. Yeni sergileme için özel hazırlanan Türkçe ve İngilizce katalog ise
SSM Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu’nu yakından incelemek isteyen meraklıların
ilgisine sunuluyor. Sergi kapsamında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’yle
birlikte hazırlanan, elyazması kitap üretiminin aşamalarını detaylarıyla anlatan film bu
zahmetli sanat üretimine yabancı olan ziyaretçilerin, bu eserlerin yaratılma süreçleri
hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlıyor (http://muze.sabanciuniv.edu/sayfa/kitap-sanatlari-vehat-koleksiyonu-2)
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