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ÖNSÖZ
1960 sonrasında çağdaş sanat eserlerinde giysi ve giysi formu,
disiplinler arasındaki sınırların yok olması ile bir ifade aracına dönüşmüştür.
Bedenden soyutlanarak ortaya koyulan giysi formları, geleneksel rolünden
ayrılan giysinin, kavramsal boyutunun ortaya çıkışını temsil etmektedir.
Çağdaş sanat disiplinlerinde giysi, form, kavram ve hazır nesne olarak
yeni bir biçimde algılanmakta, bu kapsamda ortaya koyulan eserler beden,
kimlik, benlik gibi çeşitli kavramları sorgulamaktadır. Postmodern dönemde
üretilen kavramsal pek çok yapıt sanat tarihi ve felsefi düşünce sistemlerinden
beslenmektedir. Bu sebepten Postmodern düşünce sistemlerinin anlaşılması
konunun kuramsal temelde daha okunaklı olmasına olanak vermektedir.
Bedeni temsil eden giysiyi eserlerinde hazır nesne olarak kullanan
sanatçılar giysilerin geçmişi keşfeden ve orada olmayanı temsil eden
özelliğiyle ilgilenmişlerdir. Giysiye ve giyime yeni bir perspektiften bakan,
izleyicinin çok yönlü deneyimlerini ön plana çıkaran sanatçı performansları
ise giysi ile sanatçı, giysi ile izleyici arasında etkileşime izin vermektedir.
Bu kitap yazarın, Doç. Selda Kozbekçi AYRANPINAR’ın
danışmanlığını yaptığı "1960 Yılından Günümüze Tekstil Sanatında Giysi
Formu ve Giysinin Sanat Nesnesine Dönüşümü" isimli sanatta yeterlik
tezinden türetilmiştir.
Gülseren HAYLAMAZ
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GİRİŞ
Tekstilin bedenin sınırlarında ortaya koyulmuş bir formu olan giysi,
onu kullanmış olan kişinin izlerini taşıyan ve o kişiyi işaret eden bir
göstergedir. Pop Art'ın ortaya çıkışından bu yana ortaya koyulan eserlerde,
tüketim nesnesi olarak giysinin varlığı dikkat çekicidir. Bu tür sergilemelerde
giysinin kullanıcısından yoksunluğu ön plandadır. Tüketim Pop Art’ın
merkezindedir ve örneğin Claes Oldenburg'un büyük Mavi Pantolonu (1962),
fast foot görselleri, dergiler ve film yıldızlarının renkli baskıları, bu dönemin
seri üretim ve tüketim simgeleridir.
1960 sonrası dönemde, sanat ve düşünce ortamının sanatçı üzerinde
etkili bir rol oynadığı açıktır. Bedenden soyutlanarak ortaya koyulan giysi
formları, giysinin geleneksel rolünden ayrılışını, kavramsal boyutunun ortaya
çıkışını temsil etmektedir. Çalışmada çağdaş sanatta form, kavram ve hazır
nesne olarak giysinin varlığı düşünsel alt yapısı bakımından detaylı olarak ele
alınmaktadır.
Araştırma çerçevesinde 1960 sonrasında, giysi formuyla ifadelerini
güçlendiren sanatçıların eserleri referans olarak alınmış, postmodern dönemde
birçok sanatçıya yol gösteren başlıca düşünce sistemleri olan fenemoloji,
yapısalcılık, post-yapısalcılığa değinilmiş, bu çerçevede yeni kavramsalcı
sanatçıların ürettiği pek çok yapıtta giysinin ve giysi formunun önemli bir yer
edindiğine dikkat çekilmiştir. Bu noktadan hareketle bedenin sınırlarında
oluşan giysi formunun çağdaş sanat ve düşünce sistemleri içerisindeki yeri
ortaya koyulmuş olacaktır.
1960’lı yıllardan itibaren ağırlık kazanan kavramsal yaklaşımlarla
birlikte, giysi nesneler sanatçının düşüncesini aktaran önemli bir ifade aracına
dönüşmüştür. Malzeme, kavramı oluşturan sanat nesnesinin verisi haline
gelmiştir. Bir endüstri ürünü olarak giysinin sanat eseri statüsüne çıkarılması
daha önce taşıdığı kimliğin üstünde bir anlam ifade etmesini sağlamıştır.
Hazır giyim ürünlerinin sanatçı tarafından hazır-nesne olarak tercih
edilmesinde en büyük etki bir endüstri ürünü olan giysinin temsil ettiği
kimlik, üretim, tüketim, göç, cinsiyet, yokluk gibi kavramlara referans
vermesidir. 1960’lı yıllarda özellikle insanın yokluğu konusunu ele alan
sanatçılar organik biçimlere, dokunsal göndermelere dolayısı ile tekstil ve lif
kullanımına yönelmişlerdir. Eserlerini oluştururken fiziksel bedeni ve
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duyguları temsil eden nesneler seçen sanatçılar insanın yokluğunu simgesel
anlatımla en çarpıcı şekilde giysilerle ifade etmişlerdir. Bedeni temsil eden
giysiyi eserlerinde hazır nesne olarak kullanan Bourgeois ve Christian
Boltanski gibi sanatçılar giysilerin geçmişi keşfeden ve orada olmayanı temsil
eden özelliğiyle ilgilenmişlerdir. Feminist sanat alanında 1965 ve 1977
arasında, Mimi Smith, Nancy Youdelman ve Mira Schor gibi Amerikalı kadın
sanatçılar tarafından giysinin sanat nesnesi olarak kullanımının ardından
1980'lerin ortalarından itibaren elbise formu, kadın kimliğini en açık şekilde
ifade eden bir giysi biçimi olarak yapıtlar arasında yerini almıştır.
Çağdaş sanat yaratıcı arayışları, katılımcı ve çok-duyulu deneyimleri ön
plana çıkaran birçok performansı içermektedir. Giysiyi sanatçının vücudunun
bir işareti, kalıntısı olarak ya da çeşitli kimlikleri inşa edebilen, sergileyebilen,
bunlara karşı koyabilen bir malzeme olarak görme eğiliminde olan geleneksel
yorumların aksine, performans sanatında izleyicilerin ve katılımcıların çok
yönlü deneyimlerini ön plana çıkaran, düşündürücü performanslar aracılığıyla
giysiye ve giyime yeni bir perspektiften bakan ve algılayan yapıtlar mevcuttur
(Lyons, 2019: iii). Ele alınan performanslarda kullanıcının kimliğini
maskeleyen, çeşitli kimlikleri inşa edebilen, giysi ile sanatçı, giysi ile izleyici
arasında meydana gelen etkileşim üzerinde durulmaktadır. Performans
sanatında giysilerin hareket eden bir heykele dönüştüğü, sanatçının anlatmak
istediği kavramı seyirciyi de dahil ederek aktardığı görülmektedir.
Çalışmada sanatta meydana gelen kavramsal değişimlerle birlikte
giysinin form, kavram ve hazır nesne olarak değerlendirildiği yapıtlar
hakkında literatür taraması yapılmış, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan
eser analizine başvurularak bulgular yorumlanmıştır. Giysinin form ve
kavram olarak çağdaş sanatta varlığına dikkat çekilerek günümüz sanat
disiplinlerinde giysinin ifade aracına dönüşümü ortaya koyulmuştur.
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1. 1960’LI YILLARDAN GÜNÜMÜZE SANATTA FORM
VE KAVRAM OLARAK GİYSİ
Bedenden bağımsız ortaya koyulan giysi eserler, giysinin batı sanatında
vücuda eşlik eden geleneksel rolünden ayrılışını temsil etmektedir. Figüratif
sanatta giysi, sınıf ve sosyal statünün bir göstergesi olarak işlev görmüştür.
1960 sonrası giysinin ve giysi formunun tek başına sanatta ifade aracına
dönüştüğü eserler önceki yıllara nispeten sayıca daha fazla karşımıza
çıkmaktadır. Jim Dine'ın Yeşil Takım Elbise’si (Şekil 1), Claes Oldenburg'un
Mağaza enstalasyonundaki giysi nesneleri (Şekil 2) ve Joseph Beuys'un Felt
Suit’i (Şekil 3) insan bedeninden soyutlanan giysi yapıtların 60’lı yıllardan
itibaren dikkat çekici yoğunluğunu gözler önüne sermektedir. Böyle bir
eğilim akıllara günümüz sanatında giysinin ve giysi formunun neden bu kadar
güncel olduğuna dair soruları gündeme getirmektedir (Felshin, 1995: 20).

Şekil 1. Jim Dine, Green Suit, 1959, kadife takım elbise, oluklu mukavva, tel ve yağlı
boya, 166.7 × 73 cm, Chicago Sanat Enstitüsü.
https://www.artic.edu/artworks/220762/green-suit (Erişim tarihi: 06/06/2021)
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Şekil 2. Claes Oldenburg, Mu-Mu, 1961, tel çerçeve üzerine sıvaya batırılmış muslin,
emaye ile boyanmış, 60.02 x 111.76 x 22. 86 cm, Çağdaş Sanat Müzesi, Los Angeles,
Panza Koleksiyonu.
https://www.pinterest.pt/pin/529243393688652778/(ErişimTarihi:06/06/2021)

Şekil 3. Joseph Beuys, Felt Suit, 1970, keçe ve ahşap, 170x60 cm Tate /National
Galleries of Scotland.
https://www.tate.org.uk/art/artworks/beuys-felt-suit-t07441
(Erişim Tarihi: 06/06/2021)
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Aslında 1950’lerin başından itibaren Londra’da ressam Richard
Hamilton ve Peter Blake, heykeltraş Eduardo Paolozzi, mimar Jhon Voelvker
ve yazar Lawrence Alloway’in de içinde bulunduğu bir grup insanın; resimli
dergi, film ve reklamlarda sunulan imgeleri inceleyerek bunların halka neden
çekici geldiği konusunda kafa yormaya başlamaları tüketim nesneleri
hakkında kavramların ön plana çıkmaya başladığının bir göstergesi olarak
görülebilir. (Yılmaz, 2006:181).
Gürses, postsanat olarak değerlendirilen bu dönemde, suikaste kurban
giden eski Amerika başkanı John F. Kennedy’nin eşi Jacqueline Kennedy’nin
elbiselerinin New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nde sergilenmesiyle
ilgili bir yazısında, müzede giysilerin sergilenmesini, günlük giyilen bir
elbisenin estetik deneyim olarak izleyiciye sunulmasını ve pazarlanmasını
postsanatın başarısı olarak yorumlar. Günlük tüketim nesnesi olan elbiseyi
postsanat, eski sahibinin adının Kennedy olmasının gücüyle, işlevsel
özelliğinden kurtarıp bir sanat objesi haline getirebilmiştir. Bu giysiler artık
kadınların giymesi için var olan bir tüketim unsuru değil, sadece hayranlıkla
bakılacak sanat eserine dönüşmüştür. Bu örnekte giysiler sanat eseri olarak
üretilmemiş ama postsanat olarak sergilenmiştir (Gürses, 2021: 68).
1960’lı yıllardan itibaren kavramsal sanatın dillendirilir oluşu, sanatta
ve düşüncede yaşanan hareketlilik giysi formunun sanat disiplinlerinde ele
alınışını hızlandırmıştır. Postmodern dönemde birçok sanatçıya yol gösteren
başlıca düşünce sistemleri olan fenemoloji, yapısalcılık, post-yapısalcılık ile
birlikte yeni kavramsalcı sanatçıların üretimlerinde giysinin ve giysi
formunun önemli bir yer edindiği görülür. Bu çerçeveden bakılarak bedenin
sınırlarında oluşan giysi formunun çağdaş sanat ve düşünce sistemleri
içerisindeki yerini ortaya koymak mümkün olabilecektir.

1.1. Postmodern Dönemde Sanat Üretimini Besleyen Düşünce
Sistemleri
Postmodern dönemde beden, kimlik, göç, üretim ve tüketim gibi
kavramları irdeleyen sanatçıların yapıtları dikkat çekicidir. Bu irdelemeyi
yapısalcılık, fenemoloji, postyapısalcılık gibi yaklaşımlarla gerçekleştiren
sanatçılar giysi formu ve giysi nesneler aracılığıyla kişisel ve toplumsal
düşüncelerini dile getirmeye çalışmışlardır. Antmen, postmodern dönemde
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üretilen kavramsal pek çok yapıtın dil bilim, psikoloji, sosyoloji ve felsefe
gibi alanlardan beslenen bir kuramsal temelde daha ‘okunaklı’ olduğunu
belirtir (Antmen, 2019: 278).

1.1.1. Yapısalcılık
1960’larda sanat ve estetik alanında kendini gösteren ve Postmodern
olarak nitelenen eleştiri ve yaklaşımlar 1970’li yıllarda felsefe, epistomoloji
ve toplum kuramı alanlarına da girmiştir (Şaylan, 2006: 285). Postyapısalcılık
ve postmodernizm ortaya çıktığından ve dünyanın çeşitli ülkelerinden
sanatçıların Batı sanatı ile daha fazla tanışma imkanı bulduğundan beri, Batı
sanatı tarihi ve eleştirisi, batılı olmayan birçok ülkenin sanatının gündemini de
meşgul etmiştir (Aktaran; Girgin, 2018: 297).
1960’lar Neo-Dada, Pop ve Kavramsal sanata kelime ve sembollerin
dahil olduğu bununla birlikte felsefede eşzamanlı bir değişimin yaşandığı
dönemdir. 1950 lerde dilbilimci Ferdinand de Saussure’ün işaret sistemlerini
araştırması, Yapısalcılığın başlangıcı olarak kabul edilir.
Tunalı yapısalcılığı sanatın da içinde yer alan bir göstergebilim olarak
değerlendirir (Tunalı, 2012: 100). Göstergebilim, gösterge dizgelerinin bilimi
anlamına geldiğine göre, gösterge kavramı ilke olarak, bu bilimin temelidir.
En kestirmeden anlaşılabilecek tanımı, dilbilimin kurucusu Ferdinand de
Saussure yapmıştır; göstergebilimi en inandırıcı gözlemlerle tasarlayıp öneren
de odur. Ona göre gösterge, ''bir kavramla bir işitim imgesini birleştirir''
(Guiraud, 1990: 6).
Tahsin Yücel Yapısalcılığı bir “açıklama” değil bir “açıklama yöntemi”
olarak tanımlar (Yücel, 2020: 175).
Tunalının belirttiği gibi:
“Yapısalcı felsefe dil’in bir ‘gösterge’ olduğu düşüncesinden hareket eder.
Her gösterge bir gösteren öge ile bir gösterilen ögeden oluşur. Gösterilen
daima bir ‘anlamı’ ifade eder. Anlam ise ne tarihsel ne sosyolojik ne de
psikolojik yöntemlerle değil, tersine ancak dille gösterge bazında kavranabilir.
Sanat alanında da bu yoldaki ilk ciddi atılımlar, mekanist bir dünyaya,
makineye karşı insanın özünü, insanın özgür ben’ini, özgür yaratmayı savunan
‘soyut’ sanat anlayışlarıyla gerçekleşir. Aralarında büyük farklılıklara karşın
tüm soyut sanat anlayışlarının ortak niteliği, onların makine-insana (I’homme
machine) karşı özgür, yaratıcı insanı radikal olarak savunmalarıdır. Tunalı’ya
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göre, nedenselliğe ve mekanizme karşı sanatta ortaya çıkan bu tepki, bütün
yüzyıl boyunca sürer.” (Tunalı, 2020: 221)

Fransa’daki göstergebilim çalışmalarının evrimini etkileyen,
araştırmaları kimi kez hızlandıran, kimi kez çeşitlendiren, kimi kez de
eleştiren en “renkli kişi” Ronalt Barthes (1915-1980) tır. R. Barthes
1950’lerden 1970 ‘lere uzanan süreçte göstergebilimi kendi deyişiyle bir
“serüven” olarak yaşamış ve değişik dönemlerde değişik doğrultular izlemiştir
(Rıfat, 1992: 52). Roland Barthes çok disiplinli bir alan olarak modayı (ilk kez
Fransa’da 1967 yılında Système de la mode ismiyle yayınlanmıştır) Moda
Sistemi kitabında ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Kitabında moda nesnelerinin
üç önemli katmanı olarak fotografik, görsel ve sözel temsillerini ortaya
koymuştur. Aktulum makalesinde Roland Barthes’ın göstergebilimsel bir
çözümleme modeli oluşturmaya çalıştığından bahseder:
“Aslında, (Barthes) bir model oluştururken aynı zamanda modelin
uygulamasını da kendince yapar. Tanımlamalarını Saussure’ün Genel Dilbilim
Dersleri’nde dile getirdiği, göstergelerin genel bir bilimi beklentisine uygun
olarak yapar. Kendine özgü bir dil biçimi (dilbilimin verilerini kullanan bir
yapısalcı ya da göstergebilimci için dolayısıyla giysi de bir dildir) olan
modada anlam üretim sürecini kavramaya uğraşır. Çalışmasına kimi sınırlar
koymaktan geri durmaz: Görsel modayla değil, yazılı modayla, daha doğru bir
anlatımla, yalnızca moda diliyle uğraşır. Birer anlam dizgesi olarak kurulmuş
giysilerin özelliklerini betimlemeye girişen R. Barthes, yöntemin
(göstergebilim) temel kavramlarını belirledikten sonra giysi dizgesini,
Saussure’ün kavramsal tanımlamalarına koşut biçimde gösterenin ve
gösterilenin yapısı ve sözbilimsel dizge ana başlıkları altında ele alır.”
(Aktulum, 2019. s. 35.10)

Antropolog ve yapısalcı Claude Levi Strauss kültürümüzü yaratan
dildir derken tüm gösterge ve sembollerin dil gibi işlev gördüğünü vurgulayıp
maddesel nesnelerin de sosyal pratikte anlam içerdiklerine değinir. Atalay,
sembolik anlamlara sahip nesneler olarak giysiyi bir zanaat ürünü ve giysinin
üretimini moda sistemi içerisinde bir zanaat olarak ele aldığı yazısında küresel
kapitalizme dayalı ekonomik sistemin, kültürel üretim nesnelerini
değersizleşmede etkili olduğunu belirtir (Aktaran: Atalay, 2020: 86).
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1.1.2. Fenemoloji
Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji, Felsefe, Dilbilim gibi insan
davranışının incelenmesine ilişkin bazı ortak noktaları içeren çeşitli
disiplinlere dayanan nitel araştırma yöntemleri içerisinde fenomoloji önemli
bir yaklaşımdır.
Tunalı, fenomoloji felsefesinin, pozitivistçe temellendirilmiş bir
dünyayı, bu dünyayı pozitivistçe temellendiren pozitif doğa bilimlerini yok
farz ettiğini, paranteze aldığını belirtir (Tunalı, 2020: 221). Fenomenoloji,
insanların belirli bir fenomen veya kavramla ilgili anlayışlarını, duygularını,
bakış açıları ve algılarını ifade etmelerini sağlayan ve bu fenomeni nasıl
deneyimlediklerini tanımlamak için kullanılan nitel bir araştırma yöntemidir
(Aktaran: Tekindal ve Uğuz Arsu, Ş., 2020: 156).
Fransız felsefesinde fenemoloji geleneğinin en önemli takipçisi
Merleau-Ponty, bedenin dünya ile ilişkisini temel amaç olarak benimsemiştir.
Merleau-Ponty’nin fenemolojisinin görünmez fenomeni tendir. Bu kavrama,
ilkin, beden ile dünya arasındaki işlek yönelimsellik bağlarını bir doku gibi
düşündüğümüzde ulaşırız (Direk, 2021: 188). Merleau-Ponty’nin felsefesi
giysi, beden ve benlik arasındaki ilişki üzerine yapılan analizlere katkıda
bulunan bir referans niteliği taşımaktadır. ''Şeyler ile vücudum aynı kumaştan
yapılmışlardır, vücudumun görünüşünün bir şekilde şeylerde gerçekleşmesi
gerekir ya da onların belirgin görünürlüğünün vücutta gizli bir görünürlükle
katlanması gerekir” (Aktaran: Gürler, 2016: 113) cümlesi tekstil sanatçılarının
referans aldıkları önemli bir çıkış noktasıdır.
Maurice Merleau-Ponty’nin yaklaşımı, fenomenoloji ile olan bağı ve
varoluş felsefesi çerçevesinde bedeni ele alması bakımından önem
taşımaktadır. Merleau-Ponty’e göre beden hem görendir hem görünür. (…)
Kendini, gören olarak görmektedir; kendine, dokunan olarak dokunmaktadır;
kendisi için görünür ve hissedilirdir (Merleau-Ponty, 2016: 33). Lif sanatçısı
Abakanowicz, Abakanları hakkında Merleau-Ponty’nin felsefesiyle örtüşen
düşüncelerini şöyle aktarır; “Onlar benimle birlikte var olurlar, bana bağlılar,
ben onlara bağlıyım. Bir arada var olarak, sürekli birbirimizi yaratırız.
Yüzümü gizliyorum, onlar benim yüzüm. Ben olmadan-dağılmış bedenin
parçaları gibi gövdeden ayrılır-anlamsızlaşırlar” (Aktaran; Gürler, 2016: 113).
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Bedenin sınırlarında oluşan yapıtlar sanatçının bedeni algılayış biçimini
yansıtan giysi formlarına bürünmüş yorumlar olarak değerlendirilmektedir.
Merleau-Ponty felsefesinde algının ve öznenin algılayan bir beden
oluşunun merkezi konumu, düşünürün bedenin canlılığına, yaşayan ve
hisseden bir varlık oluşuna ve dünyaya katılışına yaptığı vurgudan
kaynaklanır. Algı ve bedensellik birbirinden ayrı düşünülemez, çünkü
algılayan öznenin dünya ile karşılaşması bedeniyle dünyaya katılışıdır. Bu
katılış, öznenin hem özne hem de nesne olduğu, şeyler arasında bir şey olarak
kendini bulduğu ve algıda kendini var ettiği ya da ifade ettiği bir katılma ve
karşılaşmadır (Aydın, 2020: 81). Buradan yola çıkılarak bedenin dünyadaki
bir nesne olmasından ziyade, dünyaya bakış açımızı temsil eden bir varlık
olduğu söylenebilir. Giysi ise beden tarafından yönlendirilen pratik eylemleri
içinde barındıran bir yapıdır.
Merleau-Ponty insanın dünya ile ilişkisini algı zemininde yönelimsel
bir ilişki olarak tanımlar ve yönelimselliği insanın biyolojik, psikolojik, sosyal
ve kültürel tüm bağlarını içeren bir ilişki ağı olarak sunar (Aydın, 2020: 87).
İzleyici ve nesne arasındaki ilişkiyi araştıran Merleau-Ponty’e göre izleyici
artık sadece gözlemleyen pasif bir katılımcı değil, dünyanın malzemesine
hapsolmuş, algılayan, cisimleşmiş bir öznedir. Buradan hareketle çağdaş
sanatta giysi temelli performans sanatı örneklerinde bedenleri çevreleyen
gerçek dokudan söz edilir ve çok duyulu deneyim yoluyla özne ve nesne
arasında sosyal bağlantı potansiyeli ortaya koyulur. Ponty, “Eye and Mind,”
in The Primacy of Perception başlıklı yazısında kumaşı, bedenlerimiz ve
çevre arasındaki iç içe geçmiş ilişkide dünyayla tüm duyusal ilişkimizi
sağladığı için bir metafor olarak kullanır ve vücudun dokusunu dünyanın
dokusuyla iç içe geçiren birleştirici bir malzeme olarak giysiye yeni bir bakış
açısı getirir (Lyons, 2019: 1, 11). Bu metin özellikle giysinin kullanıldığı
performansların değerlendirilmesinde ufuk açıcı bir özellik taşır. Duyusal
ilişki ve beden çevresinde yorum olanaklarını genişleten Merleau-Ponty’nin
düşüncesi, sanatçıların yaratıcı aktivasyonlarına yeni bir bakış açısı
kazandırmaktadır. Merleau-Ponty’nin ifade kuramında, sanatsal ifade zaten
açık olan bir düşüncenin sanatsal ortama tercüme edilmesi veya aktarılması
değildir. Açık bir düşünceyi, zaten özne kendi kendine veya başkası ona ifade
etmiştir. Tasarım, icradan önce gelmez; bir varlığın yaratım süreci
başlamadan önce de orada olduğundan emin olmamızı sağlayan şey ifadedir.
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Sanatçının söylediği şeyin anlamı, şeylerde daha önceden mevcut değildir,
şeylerdeki anlam, sanatçının anlam ifade edişiyle kıyaslandığında muğlak,
bulanık, belirsizdir. Genel bir biçimde söylemek gerekirse Merleau-Ponty’ye
göre daha önce konuşulanın ötesinde yeni bir şey söyleyen her dilsel ifade bir
logosu (söz, düşünme, akıl, oran, ölçü) ifade etmeye çalışır (Direk, 2021:
202).

1.1.3. Postyapısalcı Felsefede Dekonstrüksiyon
(Yapısökümcülük)
Yapı-bozmacılık yapısalcılığın derin yapıların sistemlere anlam
kazandırdığına ya da göstergelerin zamanla hiçbir sorun yaratmayacak
biçimde anlam ilettiklerine ilişkin anlayışına karşı çıkarak yapısalcı
düşüncelerin çoğunu tepetaklak eder (Sim, 2012:117). Sanat yapıtını sonsuz
anlam üreten bir organizma olarak ele alan postyapısalcı yaklaşım; yaratıcı
özne olarak sanatçının kullandığı biçimsel araçların onun bireysel kararlarını
aşarak farklı anlamlar üretebileceği gibi; farklı bireysel arka planlara sahip
izleyicilerin; sosyo-kültürel çevre, coğrafya ve zamanla birlikte değişen
algıların ve hatta yapıtın bulunduğu/sergilendiği fiziksel mekânın farklı
okumalara olanak tanıyarak anlamı çoğaltacağı görüşünü desteklemektedir
(Uzunoğlu, 2019: 29).
Felsefe ve edebiyat metni arasındaki sınırları sorgulayan dil ve düşünce
ilişkisi üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Jacques Derrida, 1960’larda
dekonstrüksiyon kavramını önermiştir. Derrida’yla ilişkilendirilen bir felsefe
akımı sayılan yapı-bozmacılık, sanat da dahil olmak üzere neredeyse insanın
bütün girişimlerine uygulanacak kendine özgü bir bakış açısı sunar (Sim,
2012: 116).
Derrida’ya göre anlam sürekli bir evrim sürecidir ve gösterge tam
anlamı veremez çünkü kendi içinde başka bağlamların ‘iz’ini ve böylece
(kendileri de sonsuza dek uzayıp giden izler taşıyan) başka anlamları taşır
(Sim, 2012: 117). Derrida, göstergeleri yorumlamak suretiyle yeni değerler
ve imkânlar bulmanın veya yaratmanın mümkün olduğuna inanır (Direk,
2021: 288). Yapı-bozmacılık kimliğin aynı göstergenin olduğu gibi, içinden
parçalanmış olduğuna (yani herhangi bir anda asla bütünüyle orada
bulunmadığına ve bulunamadığına) ve kadın/erkek gibi sabit ‘özne durumları’
nın yanılsamaya dayandığına inanır. Bu yanılsama Derrida’nın ‘burada
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bulunmanın metafiziği’ diye değindiği şeydir ve Batı kültürüne temel
oluşturur. Ne anlam ne de kimlik, kendi karşısında tamamen hazır bulunabilir
ya da herhangi bir noktada bütünüyle var olabilir; bunun yerine, her ikisi de
bütünlüğü sürekli erteleyen bir evrim sürecinin içindedir (Sim, 2012: 117).
Kuramcı Derrida'nın, ‘Postmodern Eleştirel Yaklaşım’ adlı kitabında
yer verdiği ‘yapı bozum’ kavramı, dönemin tasarım ve sanat alanlarında
analiz etmek, ifadelendirmek için kullanılmaya başlanan bir yöntemidir. Tek
bir disiplinle sınırlı kalmayan bu kavram, mutlak bir doğruyu reddeder ve
okuyucuya farklı bakış açılarıyla bu doğruları sorgulamayı önerir (Yanık,
2016: 249).
Tasarım, sanat, mimarlıkta yapılar ve formlar, parçalanmaya,
dekonstrüksiyona, yeniden yapım ve dönüşüm bağlamında yenilenmiş
yapılanmaya tabidir. Giyside bunun anlamı görünmeyenin, ilginç ve önemli
bir özellik olarak görünür hale getirilmesidir (Aktaran: Evecen, 2019: 923).
Moda endüstrisi dekonstrüksiyonu geleneksel giysi anlayışına uymayan,
giysinin tamamen söküldüğü, parçalara ayrılıp ters yüz edilmesi olarak
algılamış ve kullanmıştır.
Yapısökümcü bir yaklaşımla kadın sanatçıların hayatlarını ve eserlerini
“ayrımcılık”ın bir yansıması olarak gördükleri tüm ideolojik yöntemlerden
bağımsız olarak açığa çıkarmayı hedefleyen feminist teorilerin geliştirildiğini
belirten Selvi, yapıbozumcu bir eleştiri sistemini feminizm perspektifinden
değerlendirir. Yapıbozumcu eleştiri sistemi hem feminist perspektife dayalı
bir teoriye, hem de feminist sanat eleştirilerine kaynaklık etmiş ve bu iki
düşünsel pratik birbirini beslemiş, irdeledikleri, karşı durdukları, analiz
ettikleri her türlü düşünceyle birlikte, feminist sanatçı için bir duyarlık alanı
oluşturmuşlardır. Böyle bir yapıbozumcu perspektiften bakıldığında, feminist
sanatçılar da kadınların bastırılmasını, metnin dışına itilmesini sağlayan
bütünleşik değerler sistemini sorgulamış ve eserlerinde, kadın bedeninin
seyirlik bir nesne haline getirilmesinden, kurumsal cinsiyet ayrımcılığına
kadar birçok ayrıntıyı kendi özgül dillerinde incelemişlerdir. Bu anlamda Judy
Chicago’nun kollektif bir bilinci harekete geçiren çalışmaları ile birlikte,
1960’lı yıllardan itibaren iki kuşak halinde gelişen feminist hareketin ilk
kuşağı içindeki en dikkat çekici isimlerinden biri olduğunu belirtmek gerekir
(Selvi, 2014: 88,89).
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Antmen, yaşadığımız dünyanın görsel kültürünün şekillenme
süreçlerini yapısökümcü bir yaklaşımla irdeleyen Yeni Kavramsalcı
sanatçıların, kapitalist toplumlarda ekonomik düzenin kitle iletişim araçları
aracılığıyla toplumsal düzeyde yayılımını ve giderek bir yaşam biçimi
yaratmasını görünür kılmaya çalıştıklarını belirtir (Antmen, 2019: 278).
Güncel sanat ortamı postyapısalcı ya da yapısökümcü bakışla estetiği yeniden
yorumlamaktadır. Çağın dinamikleriyle biçimlenen sanat olgusu gibi estetik
olgu da güncel ortamda ilişkisel estetik, durumsal estetik gibi yeni
parametrelerle ele alınmaktadır. Teknoloji çağı olarak tanımlanan günümüzde
sanatın yeni aktörleri ve pek çok sanatçı, yeni yol ve yöntemler sunan
ortamlar ve durumlarla karşılaşmaktadır. Güncel olana ilgi duyan bu
sanatçılar çağının dinamiklerden beslenmekte ve sanat anlayışını bu
dinamiklerle şekillendirmektedir (Kahraman, 2020: 72).

2. GİYSİ FORMU ÜZERİNDEN İFADELERDE BULUNAN
SANATÇILAR
Giysi formunu bedenin sınırlarında sanatsal bir ifadeyle yorumlayan
sanatçılar farklı sanat disiplinleriyle işbirliği yaparak eserlerini ortaya
koymaktadırlar. Aydın’a göre, insan dünya aracılığı ile kendini gerçekleştiren
ve var eden bir varlıktır. Aynı zamanda dünyaya yönelen, dünya ile
etkileşimsel bir ilişki kuran, bu etkileşim sonucu tepki veren, değişen ve
dönüşen, dünyadaki değişime ve harekete katılan, değişime uyum gösteren, bu
uyuma bağlı olarak öğrenen ve alışkanlık geliştiren bir varlıktır. Beden ise
algılayan, yaşayan, öğrenen, katlanan, hatırlayan ve sürekli olarak dünyaya
yönelen bir varlıktır (Aktaran; Aydın, 2020: 88). Bedeni saran giysi ise
"benlik ve öteki arasında düzgün bir hat çizmeyi amaçlayan" bir "sınır" ve
"bireyi diğer bedenlere bağlayan" ve "biyolojik varlığı topluma bağlayan" bir
"sınır" olarak tanımlanır (Warwick ve Cavallaro, 1998: xvii).
2.1. Karen LaMonte
Beden ve giysi arasındaki sınırları çözerek kumaşı tene dönüştüren,
camın kırılganlığını, şeffaflığını, giysi heykellerinde bir metafor olarak
kullanan sanatçı Karen LaMonte, 1990'ların sonlarından bu yana eserlerinde
cam döküm tekniğini uygulamaktadır.
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Kumaşın duyguları temsil etme kapasitesini araştırarak, bedensiz
giysileri döküm heykeller şeklinde yorumlayan sanatçı, tarih, moda, tiyatro
gibi disiplinlerden ilham almaktadır. LaMonte’ye göre, giysi ve kumaş
zenginlik ve lüksün simgesi olmasının ötesinde birçok kavramı temsil
etmektedir. Sanatçı için Gian Lorenzo Bernini'nin Barok başyapıtı Ecstasy of
Saint Theresa (1645-1652) önemli bir ilham kaynağı olmuştur. LaMonte’ye
göre Bernini'nin kıvrımlı formları eserinde cesurca şekillendirmesi azizin
Tanrıya olan ilahi duygu yoğunluğunu güçlendiren bir unsurdur (URL1).
Drape ve döküm tekniğiyle oluşturduğu giysi heykeller, Helenistik
dönemin heykeltıraşları tarafından bedenin detaylarını vurgulamak için
kullanılan, bedeni gizleyen, açığa çıkaran, kaçınılmaz olarak kadına ait
güzellik kavramlarını çağrıştıran, yarısaydam kıvrımların dikkat çeken
katmanlarını hatırlatmaktadır. Sanatçının tarihsel referanslarla elbiseyi
yeniden yorumlaması, geçmişten günümüze sanatta bedenle birlikte var olmuş
tekstilin ve tekstil ürünü giysinin farklı bir şekilde ele alınışını temsil
etmektedir (URL 2).
Cam elbiselerin yarı saydamlığı figürlerin çıplak, erotik, ürkütücü ve de
çekici dünyasını yansıtmaktadır (Şekil 4). Giysi, sanatçının tabiriyle ‘ikinci
tenimiz veya sosyal tenimiz’ dir. Giysiler bizi korur ve aynı zamanda kişisel
alan ile kamusal alan arasında belirgin bir sınır oluşturur. Bununla birlikte,
moda ise cinsiyet ve sınıf belirleyicidir. Kadının benzersiz kimliğini maskeler
ve çoğu zaman onu görünmez kılar.
Cam elbiseler, orijinal figüre ait göğüs kıvrımı, sırt eğimi, göbek deliği
gibi detayları taşımaktadır ve beden giyside bir iz şeklinde belirir. Giysilerin
gerçek boyut ölçülerinde oluşu, izleyicide tanıdık bir şeye bakma deneyimi
yaratırken katı ve renksiz oluşları, fiziksel olarak daha büyük ve daha anlamlı
bir varlığı seyrediyor hissi uyandırmaktadır. Giysileri anıtsal kılan, bu donmuş
anın ifadesidir. Yarı saydam giysi formları, bedensel varoluşumuzun
geçiciliğini ve insanlığın kırılganlığını hatırlatır. LaMonte, bedensiz giysi
eserleriyle, yaşamın hem güzelliğine hem de yok oluşuna göndermede
bulunur (URL 3).
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Şekil 4. Karen LaMonte, 2015, Nocturne 1, dökme cam, 145 x 69 x 68 cm, Gerald
Peters Gallery'nin izniyle, fotoğraf: Martin Polak
https://gpgallery.com/wp-content/uploads/2020/04/Todays-Master-LaMonte-finished5-29-19.pdf (Erişim Tarihi: 13/03/2022)

LaMonte giysi formunda oluşturduğu seriye farklı bir kültürel
pencereden bakmak amacıyla 2007'de Japonya gider. Japonya’da, beşinci
nesil bir brokar dokumacısı olan Akiko Nakamura, sanatçıya dokuma
atölyelerini, stüdyoları, boyahaneleri tanıtarak, kimono giymeyi, obi (kuşak)
bağlamayı, katlamayı öğretmiştir (URL 4).
Sonraki yıllarda seramik kimono formu üzerine çalışır (Şekil 5).
Sanatçıya göre kimono kadın vücudunun tanımlayıcı kıvrımlarını ortadan
kaldırarak, onu tekdüze ve nötr hale getiren bir forma sahiptir. Kimono giyen
kişinin tam anlamıyla benliği ve bireyselliği silinir. Kişi, kimonoyu giyerek
toplumda kendine uygun bir yer edinmiş olur (URL 5).
LaMonte cam malzemenin yanında ayrıca bronz, paslı demir ve kil ile
çalışmıştır ve kırık, hasarlı seramiğin altınla onarıldığı kintsugi ilkesini
benimsemiştir (URL 6). Sanatçı kimono hakkında deneyimlerini şu şekilde
aktarır:
“Kimonoyu giyerken vücudun temel hatları silinir ve nerdeyse bu benliğin
silinmesi anlamına gelmektedir. Batının uyguladığı kumaş katlama ve
drapelerin yerini farklı ve çok özel olan yeni bir kavram almıştır. Doğru kumaş
seçimi, doğru bağlama yöntemi ve mevsime uygun motif seçimi son derece özel
bir hazinedir.” (URL 7)
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Şekil 5. Karen LaMonte, Young Maiko, 2010, seramik, 88.9 x 49 x 40 cm. Karen
LaMonte izniyle Gerald Peters Gallery, fotoğraf: Martin Polak
https://gpgallery.com/wp-content/uploads/2020/04/Todays-Master-LaMonte-finished5-29-19.pdf (Erişim Tarihi: 13/03/2022)

2.2. Mira Schor
Feminizm kavramlarının yoğunlukta olduğu 90’lar, kadın hareketlerinin
arttığı bir dönemdir. Kadınlar feminist yaklaşımlar çerçevesinde, eleştirel
fikirlerini, bedenini, psikolojisini, kimliğini veya başkaldırısını kendisine en
yakın teknik ve malzemelerle yani tekstil ve giysiyle ifade etmeye
çalışmışlardır. 1970'lerin ve 1980'lerin başlarında, çoğu feminist olan
sanatçının çalışmalarında giysinin bedensiz yorumları ile karşılaşılmaktadır.
Aralarında Sarah Charlesworth, Maureen Connor, Harmony Hammond, Mary
Kelly, Miriam Schapiro, Mira Schor, Judith Shea, Barry LeDoux ve
protofeminist eseri olan Steel Wool Peignoir'i 1966 gibi erken bir tarihte icra
etmiş olan Mimi Smith bulunmaktadır. Bedenden bağımsız, boş elbise
1990'larda feminist sanatçılar tarafından oldukça sık kullanılmıştır (Felshin,
1995: 24).
1990'lardan bu yana, giyim eşyalarını kişisel ve ortak kaygılara yönelik
bir metafor olarak kullanan sanatçıların sayısı giderek artmıştır. Giysinin
bedensiz kullanımı, bedenle ilişkilendirilen geleneksel kimliğinden
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uzaklaştırarak ona daha soyut bir kimlik kazandırmış ve kavramsal boyutunu
ortaya koymuştur.
Mira Shor’a göre giysinin anlamı; kadınların hayatları boyunca giyip
çıkarmalarına “değiştirmelerine” izin verilen, hatta teşvik edilen bir rol ve
kostümdür. Figüratif resimdeki giysiden ayrı, sanatta başlı başına bir görüntü
olarak elbise, feminist sanatın konusu dahilinde, kadın deneyimlerini keşfetme
amaçlı kullanılmıştır. Sanatçı ilk çalışmalarında “elbise” ve “kitap” fikrini
yarı saydam pirinç kağıt katmanlarından oluşan figürler şeklinde uygulamıştır
(Şekil 8). Sanatçıya göre kırılgan kağıt elbiseler, kadını, kadının
mevcudiyetini, kırılganlığını ve okunamayan iç yapısını temsil etmektedir
(URL 8).

Şekil 6. Mira Shor, Dress Book, 1977, Pirinç kağıt üzerine mixed medya, 160 x 38 x
17,7 cm, Sanatçı koleksiyonu (Shore, 1995: 76).
http://www.miraschor.com/CV/PDFS/Art%20Journal%20Clothing%2095016.pdf
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2.3. Judith Shea
Heykeltraş ve akademisyen Judith Shea sanat eğitiminin yanında moda
tasarımı eğitimi almıştır, bu ikili eğitim, figür tabanlı çalışmasının temelini
oluşturur. Sanatçının kariyerinde üç farklı dönem gözlenir; 1974'ten 1981'e
kadar giysi formlarını kullandığı dönem, 1982'den 1991'e kadar içi boş dökme
metal ile giysi formları oluşturduğu dönem (Şekil 7) ve 1990 yılından itibaren
ise tahta, bez, kil, köpük ve saçtan yapılmış heykeller ortaya koyduğu
dönemdir. Son dönem heykellerinde figürün giysileri tasarımcı Rei
Kawakubo'nun minimal ve özenli giysi tasarımlarını andırır (Şekil 9).
Yapıtları Shea’nin feminist duruşunu temsil etmektedir.

Şekil 7. Judith Shea, Without words, 1988, bronz, kireçtaşı, mermer. Minneapolis,
http:/ /www.judithshea.com/work (Erişim Tarihi: 19/05/2020)

1970'lerde minimalist yaklaşımla ortaya koyduğu ilk çalışmasında
Judith Shea, pantolon ve ceketin geometrik temel yapılarını vurgulamıştır
(Şekil 10) ve bu düzenlemesi MoMA PS1'in 40. yıldönümünde sergilenmiştir.
Sanatçının giysiyi anlamsal değerleriyle ele almasının yanında giysi formu
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yapısal analizleriyle de irdelemiştir. Alçak kabartma görünümündeki
çalışmaları daha sonra tamamen üç boyutlu biçimlere dönüşecektir. Bu
dönüşümle birlikte sanatçı bronz malzemeyle giysi formları üretmeye başlar
(URL 9).

Şekil 8. Judith Shea, Giysiyi oluşturan birimler, 2016, MoMA PS1'in 40.Yıl Sergisi,
kumaş, dikiş, yerleştirme.
https://news.artnet.com/opinion/judith-shea-forty-ps1-556583
(Erişim
Tarihi:
13/03/2022)

Shea, röportajında tekstil ve giysiyle ilgili tüm detayların hafızasında
yer etmiş olmasının uzun bir dönem tekstil tasarımıyla ilgilenmesinden
kaynaklandığını belirtir. Yapısal olarak geçmişten günümüze bedeni saran
tekstiller üzerine bir sentez oluşturur. Sanatçıya göre, Roma’da toga veya Hint
sarisi nasıl bedene sarılarak form kazanan tekstil yapılar ise pantolon ve ceket
de tekstile uygulanan yapısal müdahaleler sayesinde bedenin hareketini
kolaylaştıran temel giysi formlardır (URL 10).
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Şekil 9. (sağ): Judith Shea, Louise Monument, 2012, ahşap ve kumaş,
http://www.judithshea.com/work (Erişim Tarihi: 19/05/2020)

Rodin’in (1840-1917) Balzac heykelinde giysi, heykelin fiziksel bir
öğesi olmasının ötesinde, sanatçının ruh halini dışa vurmak için figürle
bütünleşmiştir. Giyimli Balzac son şeklini alıncaya kadar sanatçı, pek çok
fotoğraf, maske, giysi, nü, eskiz çalışmaları yapmıştır (Atıl, 2013: 36).
Heykel sanatında beden-drape ilişkisini ve özellikli dönem örnekleriyle,
heykelin bütününe sağladığı katkıyı inceleyen Atıl, Degas’ın dansçı
heykelindeki kumaş kıvrımlarını geleneksel kıvrımlardan tamamen
uzaklaşmış, modern çağın malzeme çeşitliliğinin habercisi olarak tanımlar.
Balmumundan yapılan bu figürün giydiği müslin kumaştan etek artık bizzat
malzemenin kendisidir ve yeni bir ifade şekli önermektedir (Atıl, 2013: 25,
355).
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Şekil 10. Auguste Rodin, Balzac Anıtı, 1898, bronz, 270x120.5x128 cm.
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/207498
(Erişim Tarihi: 19/05/2020)
Şekil 11. Judith Shea, Post Balzac, 1990, Bronze, Hirshhorn Museum, part of the
Smithsonian Institution in Washington.
https://www.wikiwand.com/en/Judith_Shea (Erişim Tarihi: 05/06/2021)

Krasteva’ya göre, August Rodin'in ünlü 'Balzac' heykeli ve Judith
Shea'nın 'Post Balzac’ı klasikten yeni alan anlayışına geçiş olarak
algılanabilir. Rodin’in heykeli, sıradan olayların üzerinde yükselen yaratıcı bir
dehayı, ünlü yazar Balzac ‘ı hayatta olduğundan daha büyük göstermiştir
(Şekil 10). J. Shea ise içinde yazar olamadan ona ait giysiyi tasvir etmiştir
(Şekil 11). Önceki ifadede bütünlük hayranlık uyandırırken, ikincisinde ise
boş giyside hiçliği sınırlayan çizgileri görürüz. Bitmemişlik hissi uyandıran
yapıt, izleyiciden boş paltonun içini doldurarak anlamın tamamlanmasını
bekler ve izleyicinin farklı bakış açılarıyla bu içerik giderek çoğalacaktır
(Krasteva, 2016: 15).
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2.4. Yinka Shonibare
Bedenin yokluğunu, kültür ve kimlik kavramlarını hazırlamış olduğu
son derece detaylı, yoğun işçilik gerektiren giysi heykeller ile vurgulayan
Shonibare, etnik, geleneksel, zanaat, ilkel, sezgisel kavramlarını kullanarak
batı moda sistemini eleştirmektedir. Shonibare balmumu baskılı kumaşlar ile
Batı Avrupa ve Kuzey Amerika kültürlerine karşı "Afrikalı" ve "etnik"
kültürü sunmuş, bu mesajıyla Afrika moda sistemini değerli olarak yansıtma
çabasına girmiştir (Şekil 12). Fabrika üretimi olan bu balmumu baskılı
kumaşlardan oluşan Viktorya dönemi kadın elbise ile sömürgeciliğin ve
toplumsal baskının ifade edilişi dikkat çekicidir (Cheddie, 2000: 354).

Şekil 12. Yinka Shonibare. “How Does a Girl Like You Get to be a Girl Like You?”
1995, Balmumu baskılı pamuklu tekstillerden hazırlanmış üç kostümünün
enstalasyonu. Sian Lewis tarafından özel olarak hazırlanmış. Yaklaşık yükseklik 168
cm,
https://www.moma.org/collection/works/86007 (Erişim Tarihi: 13/03/2022)

2.5. Angela Chalmers
Giysinin fotoğraf sanatında ifadeyi aktarması ve güçlendirmesinin
yanında, geleneksel fotoğraf tekniklerinin yeniden ele alınıp giysi
yüzeylerinde çağdaş uygulamalarla gündeme gelmesi söz konusudur (Şekil 13
ve 14).
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Şekil 13. Angela Chalmers, 2019, Spiritual Gardening, giysi üzerine Cyanotype baskı,
St Martin-on-the-Hill, Coastival February,
https://www.angelachalmers.com/portfolio/spiritual-gardening/ (Erişim tarihi:
05/06/2021)

Çağdaş sanatta tekstil ve fotoğraf disiplinlerine ait sınırsız anlatım
olanakları birlikte kullanılmaktadır. Önlü’ye göre tekstil sanatının fotoğraf
sanatıyla olan işbirliği kavramsal içeriği aktarma çabasından
kaynaklanmaktadır. Sanatta meydana gelen dönüşüm, tekstillerde kullanılan
malzeme ve teknikleri bir amaç değil, bir araç haline getirmiştir. Bu süreçte
yaratıcılık her zamankinden çok daha fazla işbaşında olmuş, yaratım
sürecinde, ortaya konulmak istenilen fikri izleyiciye en doğru şekilde
yansıtmak amaç haline gelmiştir. Yeri geldiğinde, fikri doğru yansıtabilmek
için denenmemiş malzemelere ve tekniklere yönelinmiş, fotoğraf ve video-art
gibi farklı disiplinlerle işbirliğine gidilmiştir (Önlü, 2018: 780).
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Şekil 14. Angela Chalmers, 2013, Angels In The House serisinden, “Dress”, Kağıt
Yüzeye Cyanotype baskı,120 cmx149 cm,
https://www.saatchiart.com/account/artworks/76498 (Erişim tarihi: 05/06/2021)

Angela Chalmers, Cyanotype yönteminiyle tekstil yüzeyine fotogram
çalışmıştır. Sürece odaklanan sanatçı, açık havada, doğal ışık kullanarak çeşitli
nesnelerin görüntülerini yakalamayı, çevreye soyut bir bakış açısıyla bakmayı
önemsemiştir. Gezme, bakma, koklama, hissetme ve toplama, çevreyle fiziksel
bir ilişki kurma süreç içerisinde yaşanan kavramlardır. Kadınsı duyguları
taşıyan nesneleri on dokuzuncu yüzyılın ortalarına ait fotoğraf baskı
yöntemiyle ele alan sanatçı, genellikle eski dantel parçalarını ve bir düğün
veya vaftiz elbisesi gibi tören giysi detaylarını fotogram ile dokuma yüzeye
aktarmıştır (Aktaran, Haylamaz, Özdemir, 2019: 632). Elbisenin eteğinde yer
alan meşe fidanları, sarmaşıklar, uzun otlar ve kır çiçeği fotogramlarında
William Morris'ten ilham aldığını belirten sanatçı, cyanotype tekniğine bağlı
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oluşan mavi rengi cennet ve Meryem Ana ile ilişkilendirilir (Şekil 13 ve 14)
(URL 11).
Sadece mekanik ve teknik bir işlem değil, onun da ötesinde diğer sanat
dallarıyla bütünleşmeye en yatkın etkinliklerden birisi olan fotoğraf, aynı
zamanda malzeme ve teknik olarak çeşitli biçimlerde kullanılabilme özelliğine
sahip bir materyaldir (Haylamaz, Özdemir, 2019: 625)

3. SANATTA HAZIR NESNE OLARAK GİYSİ
Sanat nesnesini oluşturan malzemenin felsefi bir derinliğe ulaştığı
günümüz sanatında, tekstil ürünü olan giysinin malzeme olarak ele alınışı, bir
kavram, bir düşünce, bir durum ya da duyguyu oluşturan sanat nesnesine
dönüşümü bu bölümün konusunu oluşturmaktadır. Son dönem sanatçı
çalışmalarında sanatın hem konusu hem de formu haline gelen giysiler,
özünden bir şey kaybetmeden hazır nesne olarak kullanılmakta, kavramsal bir
dönüşüm içerisinde dinamik bir diyalog başlatmaktadır.
Marchel Duchamp ve Dadacıların, nesneyi tekilleştirerek sanat yapıtı
düzeyine çıkaran; Pop Art sanatçılarının nesnenin imgesinin değerini çoğaltan
deneyimleri ve Yeni Gerçekçilerin benzer çabaları, sanatın, zamanın
uçuculuğu ve tüketimi düşüncesine odaklanmasına katkıda bulunmuştur.
Giysiler ise, nesnelerin geçtiği yolu izleyince işlevlerinin temel özelliğinden
koparak başka bir rol üstlenmiş; düşünceye dayanak oluşturmak için
tasarlanmaya başlamıştır (Aktaran: Givry, 1998-1999: 18-19)
Akdemir ve Köse’nin belirttiği gibi hazır nesneler estetik alışkanlığın
“sanat” tan sanatsal bir etkinlikle elenmesinin temsilidirler. “Hazır-nesne” ler,
herhangi bir nesnenin sanatçı tarafından seçildiğinde ve sanat olarak
görüldüğünde sanat eserine dönüşmesi olgusunun açıklığa kavuşturulmasının
temsilidirler (Akdemir, Köse, 2018: 326).
Klasik dönemde estetik kaygı ön plandayken çağdaş sanatta sanatçının
vermek istediği mesaj daha önemli hale gelmiştir. Sanatta bu geleneksel
tutumu yıkma amacıyla yeni malzemeler ve tekniklerin kullanımını sağlayan
Dada Hareketi olmuştur. Kübizmle sanata giren kolaj, asamblaj, montaj gibi
teknikler Dada Hareketinde daha ileri boyuta taşınarak, objenin kullanım alanı
ve anlamı genişlemiş ve değişmiştir. Dadacıların kullandığı malzemeler, seri
üretilmiş endüstriyel nesnelerdir ve genellikle doğrudan kullanılmışlardır.
(Sürmeli, 2012: 340). Modern sanat ile ortaya çıkan geleneksel sanat
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anlayışından kopuş süreciyle birlikte hazır yapım malzemelerin Warhol,
Duchamp, Picasso gibi pek çok farklı sanatçı tarafından çalışmalarında
kullanılması söz konusudur. Bu süreçle birlikte geleneksel sanat anlayışının
aksine doğru koşullar altında her türlü sıradan nesnenin sanat alanına dahil
edilmesi mümkün olmuştur. Sanat olan ve olmayan nesne arasındaki farkı
yaratan şey nesnenin özü ile alakalı değil bilakis bu tanımlama nesnenin sosyal
bağlamına göre belirlenebilmektedir. Bu durumda sanat yapıtı olarak kabul
edilecek nesneler arasındaki sınır ortadan kalkmış olmaktadır (Sankır, 2018:
541). Sürmeli’nin de belirttiği gibi kavramsal sanatın öncülerinden Marcel
Duchamp gündelik nesnelerin gündelik işlevlerini yitirmesi sayesinde gündelik
sıradan nesnelerin sanat eserine dönüşebileceğini göstermiştir. “Duchamp’a
göre Fountain’ı sanat eseri kılan, üzerine imza atılması ve müze duvarına
tutturularak, işlevinin dışında kullanılmasıdır. Bu durumda pisuar bir sanat
yapıtına dönüşmüştür” (Sürmeli, 2012: 339).
Özelikle 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra Clement Greenberg, Arthur
Coleman Danto, George Dickie ve Donald Kuspit gibi Amerikan sanat
eleştirmenleri-filozoflarının ve Fransız sosyolog-filozof Jean Baudrillard’ın
nesne, sanat, sanatın ‘ne’liği, modernizm, avand-garde ve postmodernizm
üzerine yazıları, tartışmaları ve kuramlarına da kaynaklık eden bir dönüm
noktası başlatmıştır (Baran, 2013: 3). Sanatçılar yeni nesneler üretmek yerine
var olan nesneleri kullanarak, onları biraraya getirmiş, birbirleriyle ilişki içine
sokarak temsil sorununda nesnelerin
kendi niteliklerinden
de
yararlanmışlardır.
Farago (2006:248)’nun da belirttiği gibi, sanatçının ait olduğu topluluk
adına sanat eseri olarak ilan ettiği her yaratım artık sanat eseri olarak kabul
edilmektedir. Kuşkusuz bu tanım sanat eserinin artık çok geniş bir çerçevede
ele alınmasını ve çoğu kez tanımlanamamasını da gündeme getirmiştir. Öte
yandan sanat nesnesini oluşturan malzemenin niteliği, belki de tüm sanat tarihi
boyunca bu kadar felsefi bir derinliğe ulaşmamıştır. Çünkü malzeme neticede,
bir kavram, bir düşünce, bir durum ya da duyguyu oluşturacak olan sanat
nesnesinin verisidir. Malzemenin doğal ya da yapay ham bir veri olarak ele
alınması ve bu malzemeyle oluşturulan sanat nesnesinin bu anlamda
statüsüzleştirilmesi ve böylece statüsüzlük statüsü kazanması güncel sanatın en
önemli kavrayışlarından birisi olmuştur (Aktaran; Özcan, 2020: 3).
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Bir endüstri ürünü, kendi üzerinde üretim aşamalarındaki tasarımında
kararlaştırılmış, onaylanmış, beğenilmiş, kabul edilmiş estetik belirlenmişlikler
taşır. Baran’nın da belirttiği gibi son haliyle bir endüstri ürünü olarak
üzerindeki bu belirlenmişliklere itiraz noktasında, onun sanatçı tarafından antiestetik anlayışta seçimiyle kazanılan statüye hazır nesne denmektedir. Sanat
eseri haline gelmek için ihtiyaç duyulan dönüşümü bizzat sanatçının bu
seçimidir. Yazara göre hazır nesnenin sanat eseri statüsüne çıkmakla kazandığı
bu ikinci kimlik, daha önceki sıradan bir nesne olma kimliğiyle üst üste biner
(Baran, 2013: 103).
1980’lerin üç boyutlu sanat üretimi kapsamında hazır-nesne önemli bir
yer tutmuştur ancak geleneksel heykelle ilişkilendirilebilecek üretimler de
dikkat çekmiştir. Birbirinden uzak ya da yakın ilişkili tüm bu üretimler, 20.
yüzyılın başında malzeme/teknik/anlam dağarcığının sınırlarını ciddi anlamda
genişleten yapılarla bir diyalog içindedir (Antmen, 2019: 289).
Hazır giyim ürünlerinin sanatçı tarafından hazır-nesne olarak tercih
edilmesinde en büyük etkinin bir endüstri ürünü olarak giysinin temsil ettiği
kimlik, üretim, tüketim, göç, cinsiyet, yokluk gibi kavramlara referans
vermesidir.
Tunalı’nın belirttiği gibi; endüstri ürünü bir defaya mahsus yaratılmış
bir ürün değildir; tersine standart bir seri üretimin sonucudur. Endüstri ürünü
sadece ekonomik ve işlevsel değil, aynı zamanda ruhsal yaşamımızla
özdeşleşmiş ve canlılık kazanmış bir varlıktır ve Tunalı, Endüstri ürününün
bireyle olan psikolojik bağını kullanım süresinin az veya çok oluşuna göre
değerlendirir:
“Gündelik yaşam içinde bizi çevreleyen nesnelerle ilişki içine gireriz. Bu ilgi
kimi zaman özel türden bir duygu ilgisi olur. Böyle bir duygu ilgisi içinde
nesnelerle aramızda bir özdeş olma süreci başlar. Bu süreçte nesnelere bir
takım duygusal nitelikler yükleriz. Nesnelere yüklemiş olduğumuz bu nitelikler
aslında bizim ruhsal yaşamımıza aittir. Kendimize ait duyguları nesnelere
yükleyerek onlarda yaşamaya empati denir. (...)Empati yoluyla, bizim dışımızda
bulunan nesnelere kendi duygularımızı yüklerken, aslında kendimizi o
nesnelerle özdeşleştirmiş oluruz”. (Tunalı, 2012: 104, 111

Endüstri ürününün temel işlevleri yanında farklı gereksinimleri de
karşılamasını Tunalı endüstri ürününün simgeye dönüşümü olarak
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değerlendirir. Bireyin kullandığı bir endüstri ürününe, örneğin ayakkabısına,
gömleğine, kravatına, baktığımızda, onda yalnız bireyin kendi fiziksel
gereksinimlerini karşılayan bir endüstri ürünü değil, aynı zamanda kişinin
içerisinde yer aldığı, üyesi olduğu sosyal yapıyı, çevreyi de görebiliriz. Buna
göre, endüstri ürünü, bir statü’nün aynı zamanda bir simgesi olur (Tunalı,
2012: 111).
Giysinin barındırdığı sembolik anlamlar ve sağladığı görsel, dokunsal,
plastik olanaklar, günümüz sanatçısının onu yapıtına hazır nesne olarak
seçmesini, diğer yandan yapıtını giysinin formuyla ortaya koymasını ve
performansında bedenin ayrılmaz parçası olarak giysiyle ifadelerini
gerçekleştirmesini sağlamaktadır.
1960’lı yıllardan itibaren ağırlık kazanan kavramsal yaklaşımlarla
birlikte giysi nesneler sanatçının düşüncesinin sanat eseri olduğunun
kavranmasında birer gösterge olmuştur. Giysi nesneler işlevsel değerlerini
kaybedip, gösterge değerine sahip olmakta, toplumsal sınıfları, kimlikleri
temsil etmektedir.
Nesne, hazır-nesne, buluntu nesne, yeniden yapılmış, manipüle edilmiş
nesne sanatçının seçimiyle sanat eseri statüsüne dönüşür.
Baran’ın da ifade ettiği gibi, hazır nesne kendini gerçekleştirmiş bir
sanat nesnesidir. Sanatçının seçimiyle dönüşümü başlamış ve bitmiştir. Sanat
eseri statüsü bu seçimle başlar. Seri üretim endüstri ürünü olan her nesne bir
malzeme olarak sanatta kullanılabilir ama hazır nesne değildir. Hazır nesne bir
malzemenin adı değildir. Statünün adıdır (Baran, 2013: 4).
Diğer bir değişle, “sanat” nesnenin duyumsal özelliklerinin yüklemi
değil nesnede taşınan kavramsal yapının yüklemidir. Sanat nesnesinin sanat
olma koşulu, sadece onun duyusal kılığına bakılarak doğrulanamayacak,
kavramsal yapısının anlaşılmasını gerektirecektir. Kavramsal yapı gayri maddi
bir yapıdır. Kavramsal sanatın özgül yapısı sanatın bu gayri-maddi doğasının
gösterilmesi olarak yorumlanmaktadır (Aktaran: Akdemir, T. Elif Köse, 2018:
326).
Yığmak ya da biriktirmek bir yapının, kitlesel bir yapılanmanın
yansıması olarak kabul edilebilir. Dağınıklık hakimdir, fakat yine de bakıldığı
zaman sıradan elemanların, sanatçı tarafından serpiştirildiği, bunun bile bir
düşünme ile gerçekleştirildiğini izleyenin kabul etmesini sağlar. (...)Yığmak
veya biriktirmek, aslında birlik yerine çokluğa işaret eder. Buradan çokluk

Öğr. Gör. Gülseren HAYLAMAZ | 28

içinde birlik sağlanabiliyor mu, buna bakmak gerekir. İçeride ve dışarıda
oluşan anlamlar, bir anlam kargaşasına dönüşmeden kendini kabul
ettirebiliyorsa, işte o noktada sorun yok demektir (Eroğlu ve Altınok, 2020:
85).
Antmen’in aktardığına göre:
“Gelip geçici malzemeler olarak giysiyi kullanan sanatçıların yapıtlar ortaya
koyduğu Arte Povera ya da “Yoksul Sanat” akımı, 1960’ların ikinci yarısında
yoğunlaşan kavramsal temelli özgürlükçü sanat hareketlerinin İtalyan
kanadıdır. Dönemin diğer neo-avangard sanatsal yaklaşımları gibi sanat
piyasasının ticari çıkarlarına bir başkaldırı niteliği taşıyan akımın başlıca
özelliği, gelip geçici, atık, doğal malzemelerin kullanımıdır. İlk kez 1967
yılında İtalyan küratör ve yazar Germano Celant (1940- ) tarafından, dönemin
çeşitli akımlarının genel özelliklerini tanımlamak için ortaya atılan “Arte
Povera” terimi, zaman içinde yalnızca İtalyanlara malolmuş; Celant’ın 1969
tarihli “Arte Povera: Kavramsal, Hakiki ya da İmkansız Sanat” başlıklı kitabı
akımın İtalya dışında tanınmasına katkıda bulunmuştur … El işine ve emekyoğun süreçlere yönelik belirgin bir eğilimi olan ve kavramsal olarak zanaatsanat arasındaki kültürel ayrımlara değinen Arte Povera sanatçıları arasında,
naylon ve bakır teller gibi alternatif malzeme kullanan ama geleneksel bir
yöntem olarak dokumayı seçen; dokuma eyleminin emek-yoğun sürecini
yapıtlarının önemli bir parçası olarak algılayan Marisa Merz (1935- ) gibi
sanatçılar vardır.” (Antmen, 2019: 213, 215)

“Cloth as a Sign of the Absent Body in American Sculpture From
1960s” başlıklı makalesinde Elizabeth Richards Rivenbark, 1960’lı yıllarda
insanın yokluğu konusunu organik biçimlerle, dokunsal göndermelerle tekstil
ve lifi kullanarak ele almış sanatçıların eserlerinden bahseder. Yazara göre, bu
dönemin sanatçıları savaş ve mücadele dolu yıllarında, sosyal ve politik
kargaşanın ortasında, gönderme yaptıkları konuları açıkça belirtmek
istemediklerinden insan figüründen uzak durmayı seçmişlerdir. Eserlerini
oluştururken fiziksel bedeni ve duyguları temsil eden nesneler seçmişler
böylece insanın yokluğunu simgesel anlatımlarla aktarmaya çalışmışlardır
(Kelly, Rivenbark, 2017: 3). 1970'lerin ortalarından itibaren “sanatta nesne
olarak elbise formu" yaygınlaşmaya başlamıştır. Bedeni temsil eden giysiyi
eserlerinde hazır nesne olarak kullanan Bourgeois ve Christian Boltanski gibi
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sanatçılar giysilerin geçmişi keşfeden ve orada olmayanı temsil eden
özelliğiyle ilgilenmişlerdir.
Dant, giysiye 'estetik' aracılığıyla anlam verildiğini ama aynı zamanda
giysi ve giyen kişinin 'birbirinin parçası' olma süreciyle anlam kazandığını öne
sürer. Giyme bilincinin giysinin, bedenin ve benliğin yalnızca bir aidiyet
oluşturma süreci değil, aynı zamanda dünyada bir kullanıcı olmanın ne anlama
geldiğini işaret eder (Barnard, 2002: 30).
Giysi kimi sanatçı için bir metafora dönüşmüştür. Cinsiyet ve güç gibi
olguları araştırmak ve sanatlarına yansıtmak için giysiyi bir metafor olarak ele
almışlardır (Leventon, 2005: 140).

Şekil 15. 21 Ekim 2017, Dress Matters: Clothing As Metaphor sergisinden görünüm.
http://www.susanjamison.com/blog/2018/1/9/dress-matters-clothing-as-metaphorgroup-exhibition-at-tucson-museum-of-art (Erişim Tarihi: 19/05/2020)

1993 yılında Florida Miami’de Uluslararası Filorida Üniversitesi Sanat
Müzesi’nde düzenlenen; Günümüz Amerikan Sanatı: Metefor Olarak Giysi
sergisi ve 2017 yılında düzenlenen Dress Matters: Clothing As Metaphor
sergisi, giysinin simgesel anlatım gücü ve manevi potansiyeline olan ilginin
arttığını göstermektedir (Şekil 15).
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Çalışmalar cinsiyet, yaş, etnik köken, meslek adına mesajları ileten
giysileri kavram ve form olarak ortaya koyar. Kendimizi, nereden geldiğimizi,
yaşamak için neler yaptığımızı, ekonomik durumumuzu, birlikte yaşadığımız
topluluğu ve kendimizi algılayış biçimimizi giysiler anlatır. Sürekli bir
değişime tabiyken, hayatımızı yöneten en köklü geleneklere ait en saygın
nesnelerden birisine dönüşür. Tüm gerçekliğiyle ve sembolleriyle zamanın
tanıklığını yapan giysilerimiz bizlere hikayeler anlatır (URL 12).

Şekil 16. Susan Jamison, 2013, Drowning Dress, ipek, pamuk iplik, kurşun ağırlıklar,
147 x 56 x 20 cm.
http://www.susanjamison.com/blog/2018/1/9/dress-matters-clothing-as-metaphorgroup-exhibition-at-tucson-museum-of-art (Erişim Tarihi: 19/07/2020)

Sarkis Zabunyan, 2005 yılında, “Bir Kilometre Taşı” adlı çalışmasının
bir bölümünde yer alan yerleştirmede sinema tarihinden seçilmiş, çocuk
bakışlarını içeren 11 büyük boy fotoğrafın önüne asılmış 20. yüzyıl çocuk
giysi modellerinden oluşan çok renkli 11 çocuk giysisi yer alır (Şekil 17).
Sarkis renksiz fotoğraflar ve renkli elbiseleri mekânda bir araya getirerek hem
geçmişe hem de geçmişin şimdisine gönderme yapar; “Benim işlerimde aktör
yok, aktörler benim yarattığım figürler. Giysiler, fotoğraflar, filimler, ışıklar…
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Dolayısıyla gelen kişiyi, kapıdan içeri girdiğinde şekillendiriyorsun. Bu, bir
şiire girmek gibidir” (Zabunyan, E. 2010: 80-82).

Şekil 17. Sarkis Zabunyan, 2005, Bir Kilometre Taşı/A Milestone, AKSM, İstanbul.
https://v3.arkitera.com/v1/sanat/2005/04/haberler/Hafta04-10/sarkis.htm (Erişim
Tarihi: 18/12/2020)

Boş giysi çoğu zaman can kayıplarına ve birçok ulusun yüzleşmesi
gereken şiddetli tarihine atıfta bulunur. Bozulmuş veya hasar görmüş giysi,
mevcut olmayan kullanıcının etini ve kanını çağrıştıran malzemelerle işlenir ve
aynı zamanda şiddet tarihlerini ve bugün hala çok canlı olan çatışma yükünü
ortaya çıkarmaya çalışır (Hemmings, 2004: 1)
Guerra de la Paz, eserlerinde kullandıkları malzemenin, yapıt haline
geldiğini ve mesajları olmasına rağmen izleyicinin kendi sonucuna ulaşmasını
tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Her giysinin daha önce bir kişi tarafından
giyilmiş olduğunu ve bu yüzden, giysiyi onu kullanan kişinin enerji kapsülü
olarak gördüklerini ifade etmişlerdir.
Kullanılmış giysiler Guerra de la Paz'ın çalışmalarına kavramsal bir
boyut katmaktadır (Şekil 18). Geleneksel malzemenin aksine, kullanılmış
giysiler, geçmişin yansımalarını ve yaratıcı bir şekilde yeniden kullanımı ile
yaşayan insanın varoluş izlerini taşır. Giysileri heykele dönüştürme süreci,
kalıntılar ve eserlerle resim yapmaya benzer.
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Şekil 18. Guerra de la Paz, 2010, Mort, buluntu giysi ve ayakkabı, katlanabilir yatak,
ahşap.
https://www.artworksforchange.org/portfolio/guerra-de-la-paz/ (Erişim
Tarihi:13/03/2022)

Çağdaş sanatta giysi formu ve giysinin kavramsal yönü üzerine ilk
açılan sergiler, 1986-88‘ de İngiltere Birmingham‘da Ikon Galeride açılan
“Kavramsal Giysi”, 1993‘te Connecticut Ridgefield‘ da Aldrich Çağdaş Sanat
Müzesinde açılan “Modanın Düşüşü”, 1993 yılında Florida Miami‘de, Filorida
Üniversitesi Sanat Müzesi‘nde açılan; “Günümüz Amerikan Sanatı: “Metefor
Olarak Giysi”, 1994‘te Wisconsin Sheboygan‘da John Michael Kohler Sanat
Merkezi‘nde açılan “Düzensiz Elbise” ve 1993-94 yıllarında Bağımsız
Küratörler A.ġ’nin düzenlediği “Boş Elbise: Günümüz Sanatının Vekili Giysi”
sergisi olarak sıralanabilir (Harris, 1998: 35).
Bu tür sergilere katılan sanatçılar giyimle olan kişisel bağlarını
derinlemesine araştırmışlar, görünümlerinin ötesinde giysilerin toplumdaki
yaşamlarını ve davranışlarını nasıl etkilediği ile ilgilenmişlerdir.
Sanat eserine dönüşmüş nesneler olarak karşımıza çıkan giysilerde;
sanat ve hayat, hayat ve hakikat, hakikat ve kurmaca birbirleriyle
karşılaşmaktadır. İşte bu noktada izleyici giysinin sıradan ve suskun bir nesne
olmaktan çıkarak, hafıza aktarıcısı olarak özelleştiğini fark edecek ve istemsiz
olarak kendi anılarına yönelecektir (Sabancılar, 2016: 143). Bu bağlamda
batıda feminist sanat alanında giysinin sanat nesnesi olarak kullanımının
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1980'lerin ortalarından itibaren sanatsal bir eğilime dönüştüğü görülür. Daha
öncesinde, 1965 ve 1977 arasında, Mimi Smith, Nancy Youdelman ve Mira
Schor gibi Amerikalı kadın sanatçıların çalışmalarında da kullanılmıştır.
Smith'in ve Youdelman’nın elbise formu üzerinde yoğunlaşmalarının nedeni,
diğer giysi formlarından farklı olarak elbisenin kadın kimliğini en açık şekilde
ifade edebilmesidir (Laird, K. B. Hum, 2009: 11). Mimi Smith, 1960'larda
sanat yapmaya başladığından beri feminist projeler üretmiştir. Giysileri heykel
gibi ele alarak çalışmış ve bu yeni malzemeyi sanat için radikal bir fikir olarak
önermiştir. Bu çerçevede politika, medya, sağlık ve insan güvenliği konularını
ele almıştır. Bilgisayar bazlı mesajların garip dilini ve hayatımızdaki rolünü
sorgulamıştır. Erkek gücünün hâlâ hakim olduğuna dair eleştirilerini dile
getirerek, sanat dünyasını ve içinde yaşadığımız dünyayı dönüştürmeye
yardımcı olacak feminist metodolojilerinin yaratımlarını örneklendirmiştir
(Earle, 2011: 20).
Rutgers Üniversitesi’nde eğitim alan Smith, Allan Kaprow’ un
çalışmalarına ev sahipliği yapan programa katılmıştır. Bu durum onda büyük
fikirler uyandırmış ve sanatçıyı farklı malzemeler kullanmaya teşvik etmiştir.
Smith, Fluxus ve Kavramsal sanat üzerine çalışmalar yapan Robert
Watts ve Minimalist heykeltıraş Robert Morris ile çalışmıştır. Arkadaşları
arasında Joan Snyder, Jackie Winsor ve Keith Sonnier vardır. Bu yaratıcı,
avangard ortamın içerisinde Smith, soyut resimlerine kumaşı dahil etmeye
başlar. Rutgers'daki “her şey mümkün” kavramı sanatçı için çok uyarıcı bir
etki olmuştur. Özellikle Buckminster Fuller, James Lee Byers ve Marshall
McLuhan gibi düşünürlerin katıldığı birçok konferanstan ilham alır. Lisans
programının sonunda, giysi, Smith'in sanatının hem konusu hem de formu
haline gelmiştir. Eğitim programdaki deneyimi sayesinde Smith'in oluşturduğu
kavramsal çerçeve gelişmiştir (Earle, 2011:13,14).
İşyerlerinde kadın sayısının artışına dikkat çeken Smith, duvar
montajında (Slave Ready: Corporate, 1991-93), bir saat ve sabahlığı
birleştirerek yeniden biçimlendirmiştir. Düzenlemede çerçevelenmiş bilgisayar
çıktısı mesajı ve yaka uçlarından etek uçlarına uzanan çelik yünlü ince çizgili
elbisesi yan yana durmaktadır (Şekil 19). Giysinin verdiği; işyerlerinde
profesyonelliğin tanımını temsil eden “başarı için giyinme tarzı”, “Köle Hazır”
yazısındaki mesajı güçlendirmektedir. Burada saat “Sadece bir dakika, lütfen”
(tipik bir resepsiyon görevlisinin patronuna telefon görüşmesi yaparken
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verdiği yanıt) mesajıyla yankılanmaktadır. “Köle” kelimesinin garip bir
bilgisayar diliyle sunumu, bu yapıtı gören birçok kadın tarafından
anlaşılamamıştır. Smith’in bu ironisini algılayamayanlar rahatsız bile
olmuşlardır. Bu çalışmasıyla Smith, ilk bilgisayarların kullandığı döneme denk
gelen dilin, ne kadar garip ve şiddetli olduğunu işaret etmiştir (Harris, 1998,
s.18).

Şekil 19. Mimi Smith, 1991-93, Slave Ready: Corporate, takım elbise: ince çizgili
kumaş, çelik elyaf, alüminyum askı; boyama: akrilik, kalem, tuval üzerine; saat:
akrilik ve bilgisayar çıktısı; 127 x 152,4 x 15,24 cm. Sanatçı ve Anna Kustera
Gallery'nin izniyle. Fotoğraf: Mimi Smith
https://rucore.libraries.rutgers.edu/rutgers-lib/59722/PDF/1/play/ (Erişim
Tarihi:13/03/2022)

İngiltere Birmingham’da Ikon Galeride açılan Kavramsal Giysi
(Conceptual Clothing) sergisinde sanatçılar, gündelik yaşamdan aldıkları
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giysileri tavandan asılı, dev elbiseler şeklinde sunmuşlardır (Şekil 20). Galeri
Containment ve Private Thoughts Public Speaking sergilerini aynı dönemlerde
düzenlemiş ve izleyici sunulan düzenlemelerde giysi ile psikolojik bağını
sorgulamıştır (Şekil 21) (URL 13).

Şekil 20. Judith Watt 1988, ‘The art of dressing’, the Guardian, boyalı patiska, tel,
misina, yaklaşık boyut; 7,6 m x 2,4 m x 60 cm
http://www.francottell.com/artwork/containment (Erişim Tarihi: 05/06/2021)
Şekil 21. Private Thoughts Public Speaking, 1986.
http://www.francottell.com/artwork/private-thoughts-public-speaking (Erişim Tarihi:
27/03/2022)

Amerikalı sanatçı Ann Hamilton, yaklaşık 18.000 parça kullanılmış,
mavi, pamuklu iş elbisesinden oluşan, isimleri büyük ölçüde yazılı tarihlerden
silinmiş, kimliği belirsiz mavi yakalı işçilerin üniformalarını bir platform
üzerinde sergilemiştir (Şekil 22). 1991 yılında sanatçı tarafından Güney
Carolina, Charleston'da düzenlenen Spoleto Festivali için mekâna özel olarak
düzenlediği “Indigo Blue” enstalasyonunda bölgenin indigo üretim tarihini
vurgulamıştır. Hamilton, lisans kariyerini tekstil tasarımı üzerine tamamlamış,
lisansüstü aşamasında heykele odaklanmıştır. Kanada'da ve UC Santa
Barbara'da öğretmenlik yaptığı dönemde Hamilton, tekstille olan deneyimini
fotoğrafçılık ve performansla ilişkilendirmeye başlamıştır Preslenmiş
gömlekler veya iş üniformaları gibi tekstilleri içeren çalışmalarında disiplinler
arası bir sanatsal diyaloğa yöneldiği açıkça görülmektedir. Kültürün tarihini ve
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kimliğini yansıtan giysileri kullanarak, indigonun ekonomik değerine atıfta
bulunduğu enstalasyonlarında izleyicinin tüm duyularla bu değerleri
deneyimlenmesini amaçlamıştır (URL 14). Emekçi bir sınıfa ait iş giysileri,
pantolon ve gömlekler sanatçı tarafından katlanmış, işlenmiş, ayrılmış,
istiflenmiştir. Bu işlemler giysileri oluşturan her bir dokuma eylemini ve diğer
tüm insan emeğini içerisinde barındıran ifadeyi temsil etmektedir (URL 15).

Şekil 22. Ann Hamilton, 2007, Çivit Mavisi Enstalasyonu, San Francisco Modern

Sanat Müzesi. (Fotoğraf: John McWilliams, Ann Hamilton, Ian Reeves).
https://cal.msu.edu/news/ann-hamilton-to-present-signature-lecture-on-april-16/
(Erişim Tarihi: 29/02/2022)

Kolombiyalı sanatçı Doris Selcado sanat üretimini tüm dünyada şiddet
kurbanı olmuş binlerce insanı düşünerek gerçekleştirir. 1989- 2008 yılları
arasında ürettiği çimentoya hapsolmuş giysi parçaları kayıp hayatları temsil
etmektedir (Şekil 23). New York Guggenheim Museum’da sanatçının erken
dönem işlerinin yer aldığı retrospektif sergide, yeni yıkanmış ve katlanmış
beyaz gömlekler kümeler halinde sıralanmıştır. Kazıkların çakılmış olduğu bu
gömlekler Colombia’daki trajik dramlara bir gönderme niteliğindedir. Yok
olan insan bedenini temsil eden gömlekler, hayatını kaybeden kişilerin standart
kıyafetlerinin yanı sıra cenaze kıyafetlerine de atıfta bulunmaktadır.
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Şekil 23. Doris Salcedo, 1988-1990, İsimsiz, Gömlek, alçı, demir. Banco de la
República Koleksiyonu, New York
https://art21.org/gallery/doris-salcedo-artwork-survey-1990s/ (Erişim Tarihi:
29/02/2022)

Giysinin hazır nesne olarak kullanıldığı enstalasyon ve düzenlemelerde
sergileme ve yerleştirme biçimlerine baktığımızda, bedeni temsil eden bir
cansız mankenin kullanılmadığı görülmektedir. İçinde canlı veya cansız
manken olmadan giysiyle karşılaşan izleyici, giysinin temsil ettiği kavram
üzerine düşünmeye yönelmektedir. Bu giysiler genellikle boşlukta asılı olarak
(Şekil 20), bir kaide üzerinde konumlandırılmış olarak, bir fotoğraf önünde
(Şekil 17) ya da üst üste yığılarak (Şekil18), katlanarak (Şekil 23), istiflenerek
(Şekil 22) izleyici ile buluşmaktadır. Bununla birlikte, iç mekana atıfta
bulunan giysi temelli yerleştirmelerde giysinin bir dolapta, şifonyerde, bir
sandalyede veya bir askıda asılmış olarak konumlandırıldığı görülmektedir.

4. PERFORMANS SANATINDA GİYSİ
Bu bölümde performans sanatında giysinin ifade gücü, tekstil
malzemelerinin imkanlarıyla sunulan giysi üretim tekniklerinin edindiği rol
üzerine durulmuştur. Kullanıcının kimliğini maskeleyen, çeşitli kimlikleri inşa
edebilen performanslarda, giysi ile sanatçı, giysi ile izleyici arasında
gerçekleşen etkileşim araştırılmıştır.
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Güncel sanatta performans olarak giysi yapımını veya sökümünü
izleyicinin bunu algılayış biçimiyle birlikte sunan sanatçı çalışmaları dikkat
çekicidir. Kavramsal sanat üretme biçimlerinden biri olan Performans
sanatında bedenin performanstaki nesnelliğini yazar kısaca şöyle açıklar;
“Performansla birlikte, o güne değin genellikle iki boyutlu yüzeyler üzerinde
temsil edilen beden, başlı başına sergilenen bir sanatsal malzemeye
dönüşmüştür. Bu açıdan bakıldığında, kavramsal sanat boya olarak bedeni
seçmiştir.” (Antmen, 2008: 222)
“Hayatını resim, heykel gibi sanat eseri yaratmaya harcamaktansa,
hayatının kendisinden bir sanat eseri yapmaya çalışmak”, Duchamp’a göre
kendisinin en büyük başarısıdır. Yves Klein da “sanatçının sadece bir iş
üretmesini, bunun da sürekli olarak kendisi olması” gerektiğini savunur. Bu
düşünceler performans sanatının mayası olmuş ve kendilerini sanat eseri
olarak sergileyen sanatçılar sanat-hayat mesafesini kapatmaya soyunmuşlardır
(Baudelaire, 2003: 25).
Savaş sonrası yıllarda, avangard sanatta uluslararası bir eğilim olarak
ortaya çıkan performans sanatı üzerine teorisyen Phelan, Unmarked: The
Politics of Performance'da (1993) “performansın tek hayatı şimdidedir” der
(Phelan, 1993: 146). Phelan'a göre, performansın geçici, üretken olmayan
kalitesi, yaratıcı sürece daha büyük bir politik potansiyel duygusu verir.
1960’lardan günümüze çok yoğun ve çeşitli bir üretimi kapsayan
Feminist Sanat birikimi içinde resim, heykel gibi geleneksel türlerin yanı sıra
etkin bir karşı duruş ifadesi olarak performans önemli bir yer tutar (Antmen:
2019: 242). 1970’lerin ortalarından bu yana, enstalasyonlarda,
performanslarda giysinin varlığına daha sık rastlanmaktadır.
Carolee Schneeman’ın kadın bedeninin bir tür meta haline getirilişini
gündeme getiren “Et şenliği” (1964), Yoko Ono’nun (1933- ) izleyiciye
üzerindeki giysileri makasla yırtma olanağı tanıdığı “Kesip Biçme İşi” (1964),
Valie Export’un (1940- ) sokaklarda karşılaştığı insanlara bedenine dokunma
hakkı tanıdığı “Dokunmatik Sinema” (1968), Faith Wilding’in geleneksel
rolünü benimsemiş bir kadının hayattan beklentilerini dile getiren “Bekleyiş”
(1971), Mierle Laderman Ukeles’in (1939- ) sokakları süpürüp temizlediği
“Temizlik” (1973), Elenor Antin’in (1935-) ‘ideal’ vücut ölçülerine
ulaşabilmek için yaptığı rejimin fotoğrafik günlüğünü tuttuğu “Geleneksel Bir
Heykel Yontmak” (1973), gibi performanslar yalnızca Feminist Sanat’ın değil
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Performans Sanatı’nın da belli başlı örnekleri arasında sayılabilir (Antmen,
2019: 243).
1970'lerin performans sanatının giyim ağırlıklı yönü ile en çok
özdeşleşen isimleri, Robert Kushner ve Oleszko'dur. Bu performans
sanatçılarından bazılarının giyilmek için tasarlanan kostümleri zaman zaman
sergilenmiştir (Felshin, 1995, s.28). Performans sanatında giyilebilir nesneler
yalnızca izlenebilir sanat eseri olarak değil aynı zamanda izleyicinin katılımı
ve duyusal deneyimi için bir araç niteliği taşımaktadır.
1980’lerden sonra görülen Feminist performansların ilginç yönü, 60’lar
ve 70’ler sürecindeki performans birikimini fotoğraf, video ve hatta resim ve
heykel gibi farklı mecralarla bütünleşmiş disiplinlerarası bir ifadeye ulaşmıştır
(Antmen, 2019: 243).
Tekstil malzemelerinin imkânlarıyla sunulan giysi üretim teknikleri
performans yoluyla kavramsallaştırılarak izleyiciye sunulmakta ve böylece
yeni anlatılar ortaya koyulmaktadır. Temel olarak giysi üretim hareketinin,
giysinin kullanım amacına yönelik, giysinin en parçalı halinden bütüne doğru
birleştirmelerle biçimlenişi ve bu biçimlenişin sanatçı ve izleyici tarafından
takip edildiği performanslardır. Giysi üretim hareketinin performans olarak
sunulduğu, tekstil tekniklerinin aktarılmak istenen düşünceye aracılık ettiği bu
etkinliklerde bedenin de bu performansa dahil edildiği gözlemlenir.
Yoko Ono’nun “Cut Piece” (1964) performansında Ono’ya seyircilerin
birer birer yaklaşması, bir makas alması ve sanatçının giysisini kesmesi
şeklinde gelişir (Şekil 24). Giysi yavaş yavaş bütünlüğünü kaybederken
duygusuzca ileriye bakan Ono, çıplak göğüslerinin ortaya çıkması tehdidi
altındadır. Bu performans bağlamında sanatçının elbisesinin yavaş yavaş
parçalanması, bir yanda çıplaklığın temsil ettiği gerçekliği açığa çıkarır, diğer
yanda ise giysinin parçalanması, kontrol kaybı ve kadın kırılganlığıyla
ilişkilendirilen kavramları temsil etmektedir.

Öğr. Gör. Gülseren HAYLAMAZ | 40

Şekil 24. Yoko Ono, 1964, Cut Piece, Yamaichi Konser Salonu, Kyoto. (Fotoğraf:
Courtesy Lenono Photo Archive, New York) (Bryan-Wilson, 2003: 99–123).

Heykeltıraş, dansçı, performans sanatçısı ve Chicago Sanat Enstitüsü
Okulu'nda yüksek lisans moda programının mevcut direktörü olan Nick Cave,
ayrıntılı giyilebilir heykeller serisi Soundsuits ile performans sanatında
giysinin ifade gücünü kullanmaktadır. (Şekil 25). Bugüne kadar Cave, her biri
benzersiz ve tipik olarak bitpazarlarından ve antika alışveriş merkezlerinden
elde edilen dökme malzemelerden yapılmış 500'den fazla parça üretmiştir.
Cave, kostüm ya da müzik aletini politik ifade olarak harekete geçirerek, ya
halkın önünde ya da kamera karşısında dans ederek düzenli olarak
performanslarını sergilemektedir.
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Şekil 25. Nick Cave, 2015, Soundsuit, tel, boru boncuk, düğme, pullar, kumaş, metal,
261. 6 x 81.3 x 53,3 cm
https://publicdelivery.org/nick-cave-soundsuits/ (Erişim Tarihi: 29/10/2021)

Tekstil odaklı görsel sanat eğitiminin yanı sıra Cave, koreograf ve
aktivist Alvin Ailey’ den dans eğitimi alır. Açıkçası bu eğitim sanatçının
yaklaşımını üretgen yönde etkiler. Öyle ki yaptığı giysiler vitrin mankenlerinin
üstünde sergilendiğinde bile sahip olduğu dinamik, enerjik havayı korur. İster
canlı sergileme sırasında ister video filminde olsun, giysiler insanı Muppet
Show’daki iyi yürekli canavarlara dönüştürerek daha da hayat dolu bir hale
büründürür. Gerek korkunç voodoo büyücüleriyle gerek şaman kostümleriyle
ilişkisi son derece açık olsa da giysinin bıraktığı bu etki, söz konusu ayinlerin
daha ziyade aydınlık ve özgürleştirici yanını ortaya koyar (Wilson, 2015: 90).
Cave'in ses kıyafetleri bir tür kamuflaj görevi üstlenmiştir. Bu giysiler
kullanıcının kimliğini tamamen maskeler ve ırk, cinsiyet gibi sınıfsal
özellikleri gizleyen ikinci bir ten yaratabilmektedir. Ses kıyafetleri sanatçılar
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tarafından giyildiğinde ve dikkatle koreografisi yapılmış performanslarda
harekete geçirildiğinde ise vücudun kendinden geçmiş performanslarına
dönüşürler (Lyons, 2019: 151).

Şekil 26. Ann Hamilton, 1984, Body Object Serisi -13, Kürdan Takım/sandalye,
1984, Performans görüntüsü
https://arthur.io/art/ann-hamilton/body-object-series-13-toothpick-suit-chair?crtr=1
(Erişim tarihi: 14/02/ 2022)

Vücudun kırılganlığını, güvensizliğini vurgulayan çalışmasıyla Ann
Hamilton, 1984 yılında vücut-nesne serisini oluşturmuştur. Zırha veya kabuğa
bürünmeyi temsil etmek için takım elbise üzerine binlerce dikenli kürdan
yerleştirmiştir. İlk olarak Yale Sanat ve Mimarlık Okulu stüdyosunda
fotoğraflanan bu çalışması, daha sonra New York’ta bir saatlik bir gösteri
sırasında giyilmiştir. Odanın ortasında hareketsiz duran Hamilton, hareket
eden, izleyicinin inceleyebildiği bir heykel haline gelmiştir. Bu proje ile ilgili
olarak Hamilton; “Şeyler arasında ilişkiyle ilgileniyorum, aklımda iki şey
birleştiğinde uzamsal ya da metaforik bir yan yana gelişle kurulan ilişkilerle
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ilgileniyorum” der. Hamilton’un kürdan giysisinde, beden, ister istemez
sanatçı ile nesne arasında yeni bir ilişkiyi canlandırmıştır. Ayrıca sanatçı ve
izleyici arasında dikenli görünümlü giysiyle samimi bir etkileşim sağlanmıştır
(Lyons, 2019: 143). Bedenin sınırlarında benliğin eklemlenmesi olarak
tanımladığı çalışmalarından bir diğeri Kürdan Sandalye Takımı adlı
performansıdır (Şekil 26). Kürdanlarla kamufle edilmiş beden ve sandalye,
insanın kendini koruma içgüdüsünden kaynaklanan bir zırha dönüşmüştür
(Fineberg, 2014: 467).
Tekstile ilişkin uygulamaların, (dikiş, yama yapma, onarma, örme, vb)
ve ev yaşamının kadın ile ilişkilendirilmesi (daha ziyade kadın tarafından icra
edilmesi) kadının domestik ve dişil algılanmasıyla ilişkilidir (Doğan Sözüer,
2019: 530).
Beili Liu, malzeme ve süreç odaklı enstalasyon ve performanslar ortaya
koyan bir sanatçıdır. Giysi, iplik, iğne, makas, tüy, tuz, balmumu ve çimento
gibi malzemelerle çalışan Liu, malzemelerin gerçek niteliklerini manipüle
ederek karmaşık kültürel anlatıları açığa çıkarmaya çalışır. Kay Whitney'in
Sculpture Magazine'de Liu'nun çalışmaları hakkında yazdığı gibi: "Liu'nun
yerleştirmeleri saplantı ve tekrardan derin ve kapsamlı bir şeye sıçrayarak
kişisel olanı politik olanla birleştirir." (URL 16)
Each and Every, göçmen çocuk krizine değinen bir yerleştirme ve
performans projesidir (Şekil 27). Bu proje, 2017 ve 2021 yılları arasında
Amerika Birleşik Devletleri'nin güney sınırında uygulanan politikalar
nedeniyle gözaltına alınan çocukların iki buçuk yıl geçmesine rağmen çoğunun
akıbetinin hala bilinmediğini hatırlatmaktadır. Yüzlerce kullanılmış çocuk
giysilerinden oluşan enstalasyonun yanında sanatçı sessiz bir şekilde oturarak
parlak renkli giysilerin yırtıklarını tamir ettiği bir performans
gerçekleştirmiştir. Delikler ve yırtıklar, giysilerin yaşanmışlıklarına dair bir
kanıttır. Liu tekrarladığı ısrarlı dikiş eylemiyle kadın emeğinin kurtarıcı ve
iyileştirici bir süreç olduğuna dikkat çekmektedir (URL 17).
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Şekil 27. Beili Liu, 2019, Each and Every performans ve enstalasyonu, çocuk
giysileri, çimento, pamuk ipliği, masa, sandalye, makas, iğne, ses bandı. MadArt
Stüdyosu, Seattle, WA
http://www.beililiu.com/Each-and-Every (Erişim tarihi: 14/02/ 2022)

Bir anne, bir göçmen ve aynı zamanda bir kadın sanatçı olarak Beili Liu
duygularını şöyle ifade eder:
“Each and Every (2019), Avrupa mülteci krizini, aile ayrılıklarını ve Meksika
sınırındaki çocukların hapsedilme olaylarınıve benim ailemden ayrılığımın
hatıralarını bir araya getiriyor. Göçmen ölümlerinin artması beni hayrete
düşürdü. Yıllar geçti, cevapsız, kararsız; haber döngüsü, sanki hiç var olmamış
gibi geride travma ve kayıp bırakarak ilerledi. Yardım edememenin veya
değiştiremememin suçluluğunu taşıyan bir tanık olarak performansımda
işlemeye çalıştığım derin bir üzüntü var.” (URL 18)

Çimento ile kaplanmış, yerden sadece birkaç santim yüksekte
yerleştirilmiş çocuk giysileri kısmen çimentoyla kaplanmış binlerce ip ile
tavandan sarkıtılmıştır (Şekil 28). Kullanılan malzemeler hafiflik ve ağırlık,
yumuşaklık ve sertlik gibi zıt kavramları çağrıştırmaktadır (URL 19).

45 | ÇAĞDAŞ SANATTA GİYSİ FORMU ÜZERİNDEN İFADELER BEDENSİZ GİYSİLER

Şekil 28. Beili Liu, 2019, Each and Every enstalasyon detayı. Çocuk giyimi, çimento,
pamuk ipliği, masa, sandalye, makas, iğne ve film müziği. Fotoğraf: James Harnois.
https://sculpturemagazine.art/soft-persuasion-a-conversation-with-beili-liu/ (Erişim
tarihi: 14/02/ 2022)
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SONUÇ
1960’lı yıllardan günümüze sanat disiplinlerinde giysinin form ve
kavram olarak ele alındığı pek çok yapıt ortaya koyulmuştur. Giysinin bedenin
sınırlarında sanatsal bir ifadeyle yorumlanışı, sanat nesnesine dönüşümü ve
performans sanatında sanatçının, katılımcıların deneyimlerini vurgulayan bir
unsur olarak giysiyi ele alışı araştırmada örnekler üzerinden yorumlanmıştır.
Postmodern dönemde sanatçının fenemoloji, yapısalcılık, postyapısalcılık gibi düşünce sistemlerinden yola çıkarak giysi ve giysi formu
üzerinden önemli üretimlerde bulunduğu görülmektedir.
1960’lar Neo-Dada, Pop ve Kavramsal sanata kelime ve sembollerin
dahil olduğu bununla birlikte felsefede eşzamanlı bir değişimin yaşandığı
dönemdir. Yapısalcılık sanatın içinde yer alan bir göstergebilim olarak
değerlendirilmiştir. 1960’larda Derrida tarafından önerilen dekonstrüksiyon
felsefesinin giysideki anlamı, ilginç ve önemli bir özellik olarak görünmeyenin
görünür hale gelmesidir. Bu yaklaşımı benimseyen sanatçılar tarafından ortaya
koyulan giysi, bir sanat objesini, yerleştirmeyi, ya da performansı temsil
etmeye başlamıştır. Çağın dinamiklerinden beslenen Yeni Kavramsalcı
sanatçılar, yapısökümcü yaklaşımla sanat anlayışlarını şekillendirmektedirler.
Merleau-Ponty’nin felsefesi giysi, beden ve benlik arasındaki ilişki üzerine
yapılan analizlere katkıda bulunan bir referans niteliği taşımaktadır. Giysi
benlik ve öteki arasında bir “sınır”ı temsil ederken aynı zamanda bireyi diğer
bedenlere ve topluma bağlayan bir “sınır”ı da ifade eder. Diğer taraftan
donmuş anın ifadesi olarak ortaya koyulan giysi heykeller bedensel varoluşun
geçiciliğini temsil eder. Bedensiz giysi heykeller ve kullanılmış giysilerden
oluşturulan yerleştirmeler yokluğu temsil etmeleri bakımından ortak noktada
buluşmaktadırlar.
1970'lerin ve 1980'lerin başlarında Sarah Charlesworth, Maureen
Connor, Harmony Hammond, Mary Kelly, Miriam Schapiro, Mira Schor,
Judith Shea, Barry LeDoux gibi çoğu feminist olan sanatçı tarafından ortaya
konulan eserlerde giysi temelli ifadeler ile karşılaşılır. 1990’lardan itibaren ise
giysiyi metafor olarak kullanan sanatçılarda artış gözlemlenmiştir. Feminist
sanatta kadın deneyimlerini keşfetmek amacıyla tercih edilen giysi türü olarak
elbisenin kullanımı söz konusudur. Elbise, kadının varlığını, kırılganlığını,
benliğini temsil etmektedir.
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Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sanatçılar yeni nesneler
üretmek yerine var olan nesneleri kullanarak, onları biraya getirmiş,
birbirleriyle ilişki içine sokarak nesnelerin kendi niteliklerinden
yararlanmışlardır. Hazır giyim ürünlerinin sanatçı tarafından hazır-nesne
olarak tercih edilmesinde en büyük etki bir endüstri ürünü olarak giysinin
temsil ettiği kimlik, üretim, tüketim, göç, cinsiyet, yokluk gibi kavramlara
referans vermesidir. Çağdaş sanatçılar için malzeme, sadece eserin vücudu
değil, amacı ve yaratıcı söylemin ta kendisidir. Çağdaş sanat yapıtlarında etkisi
büyük olan ready-madeleri (hazır nesne) Eco, bir keşif olarak görmektedir.
Hazır bir nesnenin sanata dahil olması Duchamp’tan önce Kübist sanatçılar
tarafından da kullanılmıştır. Ancak salt bir hazır nesnenin, hiçbir değişime,
dönüşüme uğratılmadan sergilenmesinde Duchamp’ın yaklaşımı bir nesnenin
yeni anlamlar ile yüklü olması bakımından öncüdür (Aktaran; Girgin, 2018:
286)
Nesne, hazır-nesne, buluntu nesne, yeniden yapılmış, manipüle edilmiş
nesne sanatçının seçimiyle sanat eseri statüsüne dönüşür. 1960’lı yıllardan
itibaren ağırlık kazanan kavramsal yaklaşımlarla birlikte kullanılan giysi
nesneler sanatçının düşüncesinin bir sanat eseri olduğunun önemli bir
göstergesi olmuştur.
Hemmings, boş giysinin çoğu zaman can kayıplarına ve birçok ulusun
yüzleşmesi gereken şiddetli tarihine atıfta bulunduğunu belirtir. Bozulmuş
veya hasar görmüş giysi, mevcut olmayan kullanıcının etini ve kanını
çağrıştıran malzemelerle işlenir ve aynı zamanda şiddet tarihlerini ve bugün
hala çok canlı olan çatışma yükünü ortaya çıkarmaya çalışır (Hemmings, 2004:
1).
Performans sanatında giyilebilir nesneler yalnızca izlenebilir sanat eseri
olarak değil aynı zamanda izleyicinin katılımı ve duyusal deneyimi için bir
araç niteliği taşımaktadır.
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