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tuba merdeşe

Karadan Uzak Mı?

‘Karadan Uzak’ Tuba Merdeşe’nin yeni medya aracılığıyla bedeni,
doğa ve insan, yer ve gök arasında yeniden konumlandırdığı bir proje
olarak karşımıza çıkıyor. Doğanın bir parçası olduğu halde, insanın
doğadan ayrıksı yaşamı onun doğadan uzaklaşmasına sebep olmuştur. Kendisini üstün bir bilinç olarak ileri sürmesi, insanın kendi
dışında kalan her şeyi değersizleştirmesine ve yabancılaştırmasına
neden olmuştur. Çalışmalarında bu sorunsalı konu alan Merdeşe,
insan için başkalaşmış ve ötekileşmiş olan doğa ile yeniden kucaklaşma ihtiyacını ‘Karadan Uzak’ ile hatırlatır. Doğanın bir parçası olan
insanın, zihnen kendi doğasından kaçışının yapay bir ikilem oluşturmasına karşın Merdeşe, bu proje ile insanın doğaya yakınlaşmasını
sağlayacak bir ortam sunar. Sanatçı gökyüzü, deniz ve güneş gibi
doğal fenomenlerle bedenini bütünleştirerek izleyicinin de ayaklarını
bu arada kalan yerde konumlandırır. Böylece kendi bedeni aracılığıyla ortaya çıkan bu bütünleşik yapıda insanın kendini bilinçle uzaklaştırdığı bu fenomenlere yaklaştırır. Bir silüet olarak tasarlanan sanatçının bedeni, insan bedeni olarak evrenselleşir. Öyle ki gökyüzü artık
gökyüzü, sanatçının sunduğu beden ise bir silüet olmaktan çıkar ve
doğanın bir parçası haline gelir. Ait olduğumuz doğa hem bize dair,
hem de bizden öte olur.
Sonsuzluk ve tekrar kavramlarını videolarında bir araç olarak kullanan Merdeşe, ‘Ufuk’ çalışmasıyla kendi çoklu figürünü denize batma
ve çıkma hareketine uyarlar ve hareketi mimleyerek doğa ile birleştirir. Bedenin çoklu tekrarı ile oluşan örüntü bir süre sonra hipnotik bir
hal alır ve hem doğadan hem de insandan ayrılan yeni bir imge
oluşturur. Benzer tutum ‘Yayılım’ çalışmasında ikinci bir ekranla yeni
bir katman kazanır ve bu ruhani birleşmeyi somutlaştırır.
Sanatçı, ‘Karadan Uzak’ ile doğa ve insan arasındaki kopukluğun
altını çizer ve kendini çoğaltarak bu sorunsalı yankılandırır. Bu
noktada birkaç soru akıllara düşer; bu kopukluk insanın doğaya
aidiyetinin gerçekten kalmaması anlamına mı gelir? Ya da bir kabul
ediş ve boyun eğme midir? Yoksa, bu kopukluğu sağlayan zaten
bizim doğamız mıdır?
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