
S.DAHAN: Sanata olan ilginiz nasıl başladı?
N.GÜREŞ: Sanata olan ilgim çok küçükken 
başladı. Annemin dediğine göre 8 aylıkken 
TRT’de o zamanlar klasik müzik konseri ve 
bale gösterirlermiş. Ben de böyle bebekken 
kanalı aç diye annemden istermişim, 
ağlarmışım. Klasik müzik dinleyip, dans 
edermişim kendi kendime. Sonra hep piyano 
çalmak istedim ama hiç olmadı. Çünkü bana 
hiç inanmadılar. Daha sonra resme yöneldim.
A.BALKAN: Sanata olan ilginiz nasıl eğitime 
dönüştü? Hayalinizde resim eğitimi almak 
var mıydı?
N.GÜREŞ: Aslında yoktu. Müzik okumak 
istiyordum ama müzik okumak için solfej 
dersi almam gerekiyordu. Sizin Reha 
hocanız, müzik eğitimi aldığı için çok iyi bilir. 
Ben müzik eğitimi alamadım çünkü solfej 
dersi bize çok uzaktaydı, hem de ailemin de 
imkanı yoktu bana solfej dersi aldırmak için. 
Sonra ben, çok kötü bir kız lisesine yazıldım 
ve resim bölümünden mezun oldum. Mezun 
olduğum sene benim okulumdan sadece iki 
kız öğrenci üniversiteyi kazandı. Biri bendim. 
Önce endüstriyel tasarım okudum çünkü 
ailem para kazanmam gerektiğini söyledi 
ama ben bir sene okuyup, dayanamayarak 
çıktım ve Marmara Üniversitesi’ne yazıldım.
S.DAHAN: Profesyonel bir sanatçı olduğunuzu 
düşünüyor musunuz? Eğer düşünüyorsanız 
bunu ne zaman fark ettiniz?

N.GÜREŞ: Çok güzel bir soru. Ben profesyonel 
bir sanatçı olduğumu düşünmedim. 
Hatta bana ne iş yapıyorsun diyorlardı. 
İşte çalışıyorum ki zaten başka işler de 
yapıyordum geçinmek için. Sonra ne zamanki 
bienallere girmeye başladım, insanlar bana 
artist, sanatçı demeye başladılar. İnsanlar 
bana sana sanatçı deyince ve ben de 
geçimimi sanattan sağlamaya başlayınca, 
sanatçı demem gerektiğini düşündüm. O 
zamanlardan beri sanatçıyım diyorum. 
A.BALKAN: Eserlerinizi proje olarak çalışan 
bir sanatçısınız. Eserlerinizde vermek 
istediğiniz mesajlar neler?
N.GÜREŞ: Eserlerimde sosyal adaletsizlik 
üzerine çok fazla çalışıyorum. Kadınlara 
yapılan haksızlıklar, göç üzerine çalışıyorum. 
Yani insanlar birtakım savaşlara maruz 
kalıyorlar ve ülkelerinden gitmek zorunda 
kalıyorlar. Başka ülkelere göç etmek zorunda 
kalıyorlar. Mesela Suriyeliler geldi Türkiye’ye. 
Haberiniz var mı? O Suriyelilerde çocuklar 
ve aileler var. Çocuklar okula gidemiyorlar. 
Evleri yok. Sokaklarda yaşıyorlar. Bunların 
hepsi beni fazlasıyla ilgilendiriyor.
S.DAHAN: Doğayı çok sevdiğinizi biliyoruz. 
Doğada yaptığınız sanat eserleriniz sizi nasıl 
motive ediyor?
N.GÜREŞ: İnsan aslında doğal bir yaratık. 
Doğanın içinden çıkan bir yaratık ama 
modernizm insanı paketlemeye ve 

24.12.2018 Pazartesi
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 –
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
25.12.2018 Salı
08:40 Din K.   2.Yazılısı (Gr45678)
09:50 Yüzme (Gr4)
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8-Din.K.
26.12.2018 Çarşamba
08:40 Alm./İsp. 2.Sınavı. (Gr567) 
09:50 Yüzme (Gr1)
14:00 Yazar Aslı TOHUMCU ile 
 söyleşi (Gr234)
12:30 Tenis (Preschool)
15:40 Basketbol Okulu/ Keman Okulu
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
27.12.2018 Perşembe
08:40 Bilim Uyg. 2.yaz. (Gr5678)
15:40 Keman Okulu
15:50 İngilizce Destek Programı
28.12.2018 Cuma
11:00 Fancy Dress Party 
 (Sürmeli İstanbul Oteli)  

29.12.2018 Cumartesi
09:00 Destek Programı (Gr678)
09:40 Jimnastik Kursu (Preschool)
10:50 Jimnastik Kursu (Primary)
12:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Preschool)
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Primary)

           HAFTANIN SÖZÜ            

Sonuçları değil, başlangıçları değiştirmek 
gerekir. 

Alain/Émile-Auguste Chartier
GEÇEN HAFTANIN CEVABI  
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HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
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SANATA DERİN BİR DOKUNUŞ

Geçtiğimiz hafta sanatçı Nilbar Güreş’i atölye etkinliği için okulumuzda ağırladık. 1977 
İstanbul doğumlu Nilbar Güreş, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 
Bölümünün ardından Viyana Güzel Sanatlar Akademisi Resim ve Grafik Bölümünü bitirmiş. 
Sanatçı çalışmalarında özellikle kadın kimliği, kadının toplumdaki yeri, kadın-ev-kamusal 

alan arasındaki ilişki ve Avrupa’da Müslüman kadınlar ve göç gibi toplumsal konulara odaklanıyor. 
New York’taki International Center of Photography’nin konuk sanatçı programının sanatçılarından olan 
Nilbar Güreş, fotoğrafın yanı sıra kolaj, video ve performans sanatı ile de ilgileniyor. New York, Londra, 
İstanbul, Viyana, Innsbruck, Stuttgart ve Salzburg’da kişisel sergilerine yer verilen sanatçı, yaşamını ve 
çalışmalarını Viyana ve İstanbul’da sürdürüyor. İstanbul, Sao Paulo, Viyana bienallerinin yanında birçok 
önemli sergide yer alan ve uluslararası alanda çok iyi tanınan sanatçının da işlerinin yer aldığı “Zaman 
Değişmeli” isimli sergi bu hafta Pera Müzesi’nde açıldı. Viyana ile İstanbul arasında mekik dokuduğu bu 
yoğun program temposunda öğrencilerimizle atölye etkinliği için bir araya gelen Sn.Güreş’e teşekkür 
ediyoruz. Atölye öncesi öğrencilerimiz Shaya Dahan ve Arben Balkan’ın yaptığı bu keyifli röportajı gelin 
hep birlikte okuyalım.



çekmecelere koymaya çalışıyor, kategorize 
etmeye çalışıyor ve öyle olman lazım, böyle 
olman lazım, şöyle olman lazım diye birtakım 
lazım emirleri, tavsiyeleri veriyor. Zorluyor 
aslında bir sistemin içerisine girmesine. 
Ben diyorum ki insan doğa gibi vahşidir ve 
vahşi kalmalıdır. İnsanları çok fazla eğitime 
zorlamamak lazım.
A.BALKAN: Doğayı çok sevdiğinizden ötürü 
doğa sporlarıyla ilgileniyor musunuz?
N.GÜREŞ: Çok isterdim. Hep çok ilgimi 
çekti ama şöyle bir sorunum var. Ellerim ve 
ayaklarım çok önemli benim. Sanatçı olduğum 
için çok korkuyorum. Eğer spor yaparken 
elimi kırarsam, ayağıma bir şey olursa 
ben nasıl sanat yapacağım diye. O yüzden 
yapamıyorum. 
S.DAHAN: Hayatınızda örnek aldığınız biri var 
mı?
N.GÜREŞ: Hayatımda örnek aldığım biri 
yok ama hiçbir zaman erkekler 
beni etkilemedi örnek alacak 
insan olarak. Hep kadınlar 
beni etkilemiştir. Çevremde 
hep annem ve annemin 
arkadaşları oldu mesela. Onlar 
beni hep çok desteklediler 
sanat yapmam için. Sanat 
toplumun gözlerinin önünde çok 
kıymetli bir şey değildir aslında. 
Çünkü anlaşılmaz sanatın ne 
olduğu toplum tarafından. Bu 
bahsettiğim insanlar da sanatı 
çok anlayan insanlar değiller 
ama her zaman bir kadının 
kendini aşıp çok daha iyi yerlere 
gelebileceğine inanmış insanlar 
ve hep beni çok desteklediler 
kadın olarak. O yüzden onların 
hakkını ödeyemem. Onlar harika 
insanlar. Bütün kadınlar genelde 
bence erkeklerden iyidir.
A.BALKAN: İlk sanat projenizi 
hangi yaşlarınızda hayata geçirdiniz?
N.GÜREŞ: Aslında 2019’da 10 sene olacak 
hani proje olarak bakarsak. “Bilinmeyen 
Sporlar” diye bir seri ürettim ve bu seriden 
o zaman İstanbul’a gelen küratörler, dört 
kadın küratör 2009 senesinde çeşitli, o zaman 
Sovyetler Birliği vardı çok eskiden, yıkılmadan 
önce. Komünizm diye bir şey duyduk mu? 
Yıkılmadan önce Sovyetler Birliği, çeşitli 
ülkelerden insanlar daha kolay iletişim halinde 
olabiliyorlardı. Dört kadın, bu eski dönemden 
bir araya gelmişler ve bir kadın küratör grubu 
kurmuşlar. 2009’da İstanbul’a gelip, İstanbul 
Bienalini düzenlediler ve benim “Bilinmeyen 
Sporlar” serimi projelerine dahil ettiler ve 
İstanbul’da Rum ilk okulu var Feriköy’de 
orada, Karaköy’de sergilediler.
S.DAHAN: Yerli ve yabancı birçok önemli 
sergilerde ve projelerde yer aldınız. Bizlerle 
deneyimlerinizi paylaşabilir misiniz?
N.GÜREŞ: Ben hiçbir milletin, diğerinden 
üstün olduğuna inanmıyorum. Bence bütün 
milletler birbirine 
benzer ama 
şöyle bir şey var. 
Kültürler farklıdır. 
Mesela Almanya’ya 
gittiğinizde çalışma 
biçimi farklı oluyor, 
Fransa’da farklı oluyor veya Brezilya’da farklı 
oluyor. Mesela Brezilya’da saat 3’e randevu 
veriyorsunuz, 5’te geliyorlar. Geç kalıyorlar. 
Ama Almanlarla çalışırsanız tam 3’te orada 
olurlar. Bu gibi kültürel farklar oluyor. 
A.BALKAN: Sanatınızda projelerinizden 
vazgeçmek ya da projelerinizi yarıda bırakmak 
zorunda kaldınız mı?
N.GÜREŞ: Çok güzel bir soru. Vazgeçmek 
zorunda kaldım tabiiki. Şöyle, bir sanatçı 
bir projeyi yaparken çalıştığı insanlar çok 
önemli. O insanların sanatçıya destek vermesi 
gerekiyor. Sanat şöyle bir iş, diğer işleri 
yaparken belki duygularınızı daha geri planda 
tutabilirsiniz ama sanat üretimi dediğimiz 
şey, tamamen duygularla yapılan bir şey. 
Hislerinizle ürettiğiniz bir şey ve bunun bir 

kısmı da akılcı olan kısım. Aklınızı kullanmanız 
gereken kısım, mantığınızı kullanmanız 
gereken ve kendinizi korumanız gereken 
kısım. Sanatçı kendini güvende hissetmediği 
zaman katılacağı sergileri iptal edebilir, ben de 
ettim. 
S.DAHAN: Eserlerinizde kullandığınız 
malzemeleri ve nesneleri seçerken yaklaşımınız 
neler oluyor?
N.GÜREŞ: Galiba bu biraz içgüdüsel 
oldu. 7 yaşındaydım herhalde ya da 5-6 
yaşındaydım. Annemin bir masa örtüsü 
vardı, çok seviyordum ben onu. Böyle yeşilli 
bir masa örtüsü, üzerinde pembe çiçekler 
var. Herhalde İsviçre’den gelmiş bir örtüydü. 
Anneme bu örtüyü atmamasını, benim 
için saklamasını söyledim. “Ben bununla 
ileride resim yapacağım.” dedim. Daha çok 
küçükken. Annem de o örtüyü sakladı ve ben 
de gerçekten resim yaptım. 

A.BALKAN: Eserlerinizi üretme sürecinde en 
çok keyif aldığınız bir anınızı bizimle paylaşır 
mısınız?
N.GÜREŞ: Galiba çok keyif almıyorum işimden. 
Sanat keyiften ziyade daha çok sıkıntı veriyor 
sanatçı için ama sanatı izleyenler için keyif 
veriyor. Yani biz sıkıntı çekiyoruz ama sanat 
izleyicileri eğleniyor aslında. 
S.DAHAN: Sizin fotoğraf ve video çalışmalarınız 
sinema bakış açısıyla yapılmış gibiler. Hem 
oyuncular var, hem de çok gerçekçiler. 
Sanatınızı nasıl oluşturuyorsunuz?
N.GÜREŞ: Şimdi şöyle. Ben Marmara 
Üniversitesi’nde resim okudum. Sonra Viyana 
Güzel Sanatlar Akademisi’nde master yaptım. 
Master yaparken resim bölümüydü gittiğim 
bölüm. Hocalarıma sıkıldığımı söyledim. Başka 
bir şey yapmak istediğimi söyledim. Onlar da 
izin vermediler çünkü Viyana Güzel Sanatlar 
Akademisi biraz tutucu bir akademidir. Bittikten 
sonra video yapmaya başladım. Yıllardır resim 
yapıyorum, artık başka bir şey istediğimi 

söyledim. Çünkü 
her duyguyu 
sürekli aynı 
malzeme ile ifade 
etmek imkansız. 
Dolayısıyla insanın 
duygularına göre 

malzemeleri arayıp bulması gerekiyor. Mesela 
Reha öğretmeniniz şu anda fotoğraf çekiyor. 
Onun yaptığı şeyi ben resimle yapamam. 
Çünkü fotoğrafın etkisi resimden çok daha 
farklı. Benim de bazı fikirlerim oluyor. Onları 
resimle yapmak imkansız oluyor. Hareket 
etmeleri gerekiyor. O zaman onun videosunu 
çekiyorum. Ama sonuç olarak benzer konular. 
Benim çalıştığım bir alan var. Bu da daha çok 
sosyopolitik dediğimiz hem sosyolojik hem 
politik içeriği olan işler.Genelde belli bir çember 
etrafında dönüyorum, ilgi alanım var ama 
onları kullandığımız araçlar değişiyor. Sonuç 
olarak eğer içerik özüne bağlı kalıyorsak bir 
sanatçının farklı malzemeler ile çalışmasının 
bir sakıncası yok aksine çok iyi bir şey. 
A.BALKAN: Sanatınızı incelediğimizde 

performanslarınızı galeride değil de farklı 
yerlerde gerçekleştirmeyi tercih ettiğinizi 
gözlemledik. Bu durumun özel bir nedeni var 
mı? Bununla ilgili zorluk yaşadınız mı?
N.GÜREŞ: 2008 senesinde performanslar 
yaptım. Evet, o zaman çok sorun yaşadım. 
Ülkemizde çok fazla sivil polis var. Yani polis 
kıyafeti giymeyen ama aslında polis olan 
insanlar. Onlar gelip karıştılar ve tabii ben 
çok üzüldüm. Çünkü aslında polisin sanata 
karışmaması gerekiyor. Sanat özgür olmalı. 
Ama tabii öyle olmadı ve bizim o bölgeyi 
terk etmemizi istedi. Biz de on dakika orada 
kaldıktan sonra orayı terk etmek zorunda 
kaldık. Ama orada kaldığımız kısa süre 
içerisinde oraya yaklaşık  200 kadar kişi 
toplanmıştı bu da performansın çok başarılı 
olduğunu gösteriyor. 
S.DAHAN: Pera Müzesi’nde “Zaman Değişmeli” 
sergisinde yer alan sanatçılar arasındasınız. 

Sergiyi ziyaret etmeden önce 
bize bu sergiden kısaca bahseder 
misiniz?
N.GÜREŞ: Sergiyi bir İngiliz 
küratör düzenliyor. Uluslararası 
bir sergi. Çok iyi sanatçılar seçti. 
Farklı kıtalardan sanatçılarla 
çalıştı ve konusu zamanın 
değişmesi gerektiğiydi. Bu 
sergide zaman üzerinden aslında 
farklı kültürlerden insanları 
buluşturuyor ve bizim zamanla 
olan ve zamanın içinde olan 
değişikliklerle olan ilişkimizi 
sorguluyor. Benim eserlerimde 
genelde hep kadınlarla ile ilgili 
olanlar. Onlar da bilim veya 
sporla ilgileniyor, 10 sene sonra 
tekrar Türkiye’de izleyicinin 
karşısına çıkarıyor ki bence bu 
çok enteresan. Yani 2009’dan 
2019’a kadar Türkiye’de çok fazla 
şey değişti. Bakalım şimdi nasıl 

bakacaklar aynı işlere. Bir de yine bir resim 
yaptım. Küratör tarafından sipariş edilmiş, 
istenmiş bir iş. Bir resim. Onu da gidince 
eğer ziyaret ederseniz orada görebilirsiniz ve 
Brezilya’da ürettiğim bazı işler de yer alacak. 
A.BALKAN: “Bilinmeyen Sporlar” projenizde 
hangi sporlar yer aldı? 
N.GÜREŞ: “Bilinmeyen Sporlar” ı ben nasıl 
yaptım biliyor musun? Aslında şöyle. Onun 
böyle çok sosyolojik bir arka planı var. 
Kadınlara dedim ki: Hayat mücadelenizi bir 
spor çeşitlerine benzetseniz hangi spor olurdu? 
“Boks” yanıtını aldım bir tane kadından. Çünkü 
dedi ki: “Ben düşmanımın yüzüne vurmak 
isterdim.” dedi. Arkasından değil, yüzüne 
karşı onunla savaşmak isterdim dedi. Başka 
bir kadın, “Ben yelken kullanmak isterdim.” 
dedi. Başka bir kadın arkadaşım, “Ben denge 
tahtasında yürüdüğümü düşünüyorum. Çünkü 
hayatta her şeyi dengede tutmak çok zor.” 
ve biz de bunların fotoğraflarını çektik. Şimdi 
Pera Müzesi’nde onları görebilirsiniz.
A.BALKAN: Deneyim ve gözlemlerinize 
dayanarak, güzel sanatlara ilgi duyan, güzel 
sanatlar okuyan öğrencilere vermek istediğiniz 
tavsiyeler var mı?
N.GÜREŞ: Çok zor sanat. Yani sanat, 
çok az para kazanabileceğiniz belki hiç 
kazanamayacağımız bir şey. Çoğumuz para 
kazanmadan sanat yapıyoruz. Açıkçası sanat 
durdurulamaz bir şeydir. Eğer bir insan sanatçı 
ise zaten kendini durduramıyor ve sanatçı 
oluyor. O zaman yapacak bir şey yok.
A.BALKAN: Hayat sloganınız nedir?
N.GÜREŞ: Hayat sloganım, “Vahşi kal.” 
Kuralsızlık iyidir. Mesela ben her gün gömlek 
giyip işe gidip 9’dan 5’e kadar çalışamam. Bu 
da bir tür vahşilik. Anlatabiliyor muyum? 
S.DAHAN: Sizinle birlikte bir atölye çalışması 
gerçekleştireceğimiz için çok heyecanlıyız. 
Bizler için hem farklı bir deneyim hem de güzel 
bir anı olacak. Siz neler hissediyorsunuz?
N.GÜREŞ: Valla ben biraz korktum aslında. 
Çünkü çocuklar çok acımasızdır genelde ama 
siz iyi çocuklara benziyorsunuz, onun için biraz 
daha iyiyim. 

“Eğer bir insan sanatçı ise 
zaten kendini durduramıyor 

ve sanatçı oluyor.”


