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B erlin Devlet Müzesi Resim Galeri-
si’nin çok amaçl± salonunda 2001
Eylülünde birkaç gün süren bir

kolokyumda tart±¬±lan, benim savundu-
þum ve Eckhart Gillen taraf±ndan planla-
nan serginin de temsil ettiþi tez, serginin
ba¬l±þ±nda “olarak” baþlac±yla kurulan
denklik ili¬kisinde dile gelmektedir asl±n-

da. Sergi, Bilim Olarak Sanat ve tersinden
bak±l±rsa Sanat Olarak Bilim’i vurgular-
ken, bu iki alan±n birbirlerinden ayr± sü-
reçler olarak geli¬tiþi fikrini de sorgula-
makta ve bu dü¬ünceyi gözden geçirmek
gerektiþini hat±rlatmaktad±r. Bu alanlar±
ayr± dü¬ünmek bize çok doþal gelse de
unutmamak gerekir ki sanat kavram± an-

cak 19. yüzy±lda baþ±ms±zl±þ±n± kazan-
m±¬t±r. Daha önceki y±llarda sanat, ya de-
koratif bir özellik ta¬±yordu ya da gerçe-
þin bire bir yans±t±lmas± olarak dü¬ünülü-
yordu ve bu temelde bilimle olan ili¬ki-
sinde bilimin ötesinde bir alan niteliþi
ta¬±m±yordu, en ileri gittiþi durumda an-
cak bilimin s±n±rlar±nda gezinebiliyordu.
16. yüzy±la gelindiþinde, yani modern za-
manlar±n ba¬lang±c±nda bile sanatç±lar±n
ayn± zamanda çaþ±n önde gelen bilim-
adamlar± olmas± al±¬±lagelmi¬ bir durum-
du. 19. yüzy±lda sanat±n baþ±ms±zl±þ±n± el-
de etmesiyle e¬ zamanl± olarak bu ge-
li¬meden rahats±zl±k duyan Romantikler,
sanat±n ve bilimin, evrensel bir bütünlü-
þün üzerinde in¬a edildiþini savunmaya
ba¬lad±lar. Nihayet, Albert Einstein’±n 20.
yüzy±l±n ba¬±ndaki ç±þ±r açan bulu¬lar±n-
dan sonra bilim, uzun y±llar sanat±n 
hakimiyetinde olan alanlarda da boy 
göstermeye ba¬lad±.
Son zamanlarda sanatç±lar, bilimin incele-

Sanat ve bilimin
ke¬i¬tiþi noktadaki yeni 
eþilimler

eni le¬menin yolu

Görsel objeleri saydam-

la¬t±rmak: Sanatç± 

Gabriele Leidloff yüzeyin

arkas±ndaki düzlemleri

görünür k±l±yor.

Yukar±da: “X‘ray film-strip”

1997

“Sanatbilim”: S±n±rlar± öte-

sini gör, “Eyetracking” 2004

Gabriele LeidloffEugen Blume

s±n±rlar± a¬mak

C
h

ri
st

in
e 

Fe
n

zl

Y



Deutschland  6160 Deutschland

mask±n±n (ölümünden sonra yüzüne alç±
uygulanarak ç±kar±lan mask) ±¬±kland±r±l-
mas± heyecan verici bir sonuç ortaya ç±-
kard±. µematik olarak ve detaylar göz ard±
edilerek bak±ld±þ±nda insan, bu yüzü yu-
mu¬ak bölgeleriyle alg±lamaya ba¬l±yor,
alç± mask, fotograf görme deneyimine sa-
hip modern insan±n tasavvurundaki yan±l-
samayla, µair’in canl± gibi duran bir fotog-
rafik portresine dönü¬üyor. Alç± maske-
nin insan± hayrete dü¬üren etkinin arka-
s±nda daha önce fark±na varmad±þ±m±z bir
olguyu görür hale geliyoruz: Yüzün psi-
kocoþrafyas± kendini belli ediyor. Nazi
döneminden kalma, giyotinle kafas± kesi-
len adi suçlular±n alç± büstleri koleksiyo-
nunu üzerine yap±lm±¬ bir çal±¬ma olan
“Ugly Casting” de benzer bir etki yarat±-
yor. Bu koleksiyonun hangi bilimsel ne-
denle topland±þ± art±k bilinmiyor. Büyük
bir ihtimalle Nazi iktidar± döneminde suç
psikolojisinin beyin bölgelerindeki fizyo-
nomik izdü¬ümlerini ara¬t±rma amac± gü-
dülmü¬tü. Leidloff, iki ba¬±n korundukla-
r± kutuda rastlant± eseri yanyana durmala-
r±n± eserinde kullanm±¬. Bu iki ba¬ sanki
birbirine sevecenlikle yakla¬an iki insan
gibi alg±lan±yor. 11 fotoþraftan ve k±sa bir
video sekans±ndan olu¬an çal±¬ma, ba¬la-
r±n hareket ettiþi izlenimini yarat±yor. Bu
sanatsal uygulaman±n ön plana ç±kard±þ±
insani yön, sözümona bilim ad±na
dü¬ünülmü¬ deneyin materyaline ve in-
sanl±k d±¬± arka plan±na tam bir tezat
olu¬turuyor. Çal±¬ma, deneyin özündeki
baþlam± reddetmeden, aksine onu kont-
rast yoluyla ön plana ç±kararak bir nevi
hesapla¬ma denemesi olarak da okunabi-
lir.
Bilimin geli¬mi¬ görüntüleme teknikleriy-
le görülebilir k±ld±þ± alan, kesin ve ölçüle-
bilir sonuçlar ortaya koyabilse de sezgi-
selliþe kap±y± aralayam±yor. Bu noktada
devreye giren Leidloff, bilimsel teknikleri
sanat±n yorumlay±c± alan±na çekerek gö-
rülebilir olan± geni¬letiyor. Sanat±n yüzy±l-
lar boyunca görünür k±ld±þ± görünebilir
olan±n metafizik yan±n±, modern bilim tu-
tunduþu materyalist tav±r sonucu reddet-
mi¬tir. Ancak sanatbilimsel yakla¬±mlarla
mümkün olan, farkl± ba¬lang±ç noktala-
r±ndan yola ç±kan ara¬t±rmalar±n sonuçla-

r±n±n ve yorumlar±n±n kesi¬me bölgesinde
hareket etme fikri bu kez sanat cephesin-
den gelmi¬ bulunuyor.
Gabriele Leidloff’un yap±tlar±nda kullan-
d±þ± röntgen çekimleri, sanatç±n±n neyi
görünür k±lmak istediþini aç±kça anlat±-
yor: yüzeyin ötesinde ikinci bir düzlem
olduþu izlenimi. Leidloff, bu düzlemi
maddi varl±klarda olduþu kadar dü¬ünsel
süreçlerde de ar±yor. Derinliþi olan gör-
sel objeleri ±¬±kla saydamla¬t±r±rarak bun-
lara ba¬ka bir boyut kazand±rd±þ± gibi,
gerçeþin dondurulmu¬ ve indirgenmi¬

hali niteliþinde objeler olan ve yal±n ma-
teryallikleri bile ikinci bir anlam düzlemi
ele veren ölü masklar±n± ya da vitrin man-
kenlerini de sanat±nda i¬liyor. Leidloff
kendini sanat ve bilimin s±n±rlar±nda gezi-
nen biri olarak deþil, sanat± bilim olarak
icra eden bir sanatç± olarak görüyor.

I¬±kla içini göstermek: 
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me alanlar±nda da boy göstermeye ba¬la-
d±lar. Bu yeni eþilime Berlin’de ya¬ayan
sanatç± Gabriele Leidloff iyi bir örnektir.
Sanatç±, nörolojik sorunlara yönelik ince-
lemeleri sanat±n±n konusu yap±yor. Leid-
loff’un bugüne kadar sanat icra ettiþi dal-
lara bak±ld±þ±nda disiplinler aras± çal±¬ma-
ya ne kadar haz±r olduþu da görülebilir.
Çok yönlü yetenekleriyle dikkat çeken
sanatç± güzel sanatlardaki çal±¬malar±n±n
yan±s±ra drama yazarl±þ±, oyunculuk ve
üniversite hocal±þ± gibi birbirleriyle ke-
si¬ebilen pek çok s±fat± da ta¬±maktad±r.
Bu farkl± farkl± faaliyet alanlar±ndan elde
ettiþi deneyimler, sanatbilimsel çal±¬ma-
lar±n±n da -Leidloff’un, “sanatbilimsel"
kavram±n± klasik anlamda bir sanat türü

olarak deþil, sanatç±n±n bilimsel stratejisi
olarak gördüþünü de burada ekleyelim-
nüvesini olu¬turmas±nda önemli bir avan-
taj saþlam±¬t±r. Sanatç±n±n en önemli pro-
jelerinden biri olarak 1997 y±l±nda hayata
geçen ve internette hala sürekli olarak
güncellenen, y±llard±r sanatç±lar, bilimin-
sanlar± ve konuyla ilgili ki¬iler aras±nda
köprü kuran sanat ve nöroloji forumu
“log-in/locked out” kar¬±m±za ç±k±yor.
(www.locked-in.com).
Locked in sendromu, t±pta ender rastla-
nan, özellikle ki¬inin bilinci tamamen ye-
rindeyken tüm ileti¬im yeteneklerini kay-
betmesi ve ki¬iyle ancak dolayl± yollardan
ileti¬im kurulabilmesi ¬eklinde kendini
gösteren hastal±k tablosuna verilen ad.

Gabriele Leidloff, bu nörofizyolojik duru-
mun benzerini sanal ortamda yeniden
olu¬turmay± deniyor: bu sendromu, bü-
yük mesafelere raþmen ileti¬imin müm-
kün olduþu ve ayn± nedenle ister istemez
dolayl± ileti¬im kurulabilen, ama ayn± za-
manda ki¬inin kar¬±dakini tam anlam±yla
gerçekmi¬ gibi alg±lamaya ba¬layabildiþi
dijital ortama ta¬±yor. Proje, buradan yola
ç±karak bizim beyin fonksiyonlar±m±z±n
nas±l çal±¬t±þ± sorusuna cevaplar ar±yor.
Nöroloji ara¬t±rmalar±n±n ula¬t±þ± en son
sonuçlar±n topland±þ± bir nöroloji ar¬ivi
de, sanattan yola ç±k±larak olu¬turulan bu
disiplinler aras± forumun bir parças±. Nö-
roloji ara¬t±rmalar±, beynin nas±l i¬lediþini
grafik anlat±ma dönü¬türebilen dijital gö-
rüntüleme tekniklerinin de yard±m±yla,
son y±llarda büyük a¬amalar kaydetti. Or-
taya ç±kan grafikler, bilimsel bir teknik ol-
makla beraber ayn± zamanda görsel este-
tik bir kalite de sergilemekte.
Leidloff ve diþer sanatç±lar, estetik kalite-
ye sahip bu grafikleri kendi sanatsal anla-
y±¬lar± çerçevesinde olu¬turduklar± eser-
lerinde kullanmaya ba¬lad±lar. Berlin Mar-
tin Gropius Binas±’nda 2000 y±l±nda Hum-
boldt Üniversitesi Fen Bilimleri Koleksi-
yonu Sergisi çerçevesinde sanatseverle-
rin beþenisine sunulan “Ugly Casting
1.2.” çal±¬mas± Leidloff’un pek çok eseri-
ninin bir araya toplanmas±yla olu¬turul-
mu¬tu. “Ugly Casting” sanatç±n±n yap±tla-
r±nda s±kl±kla kulland±þ± bilimsel bir gö-
rüntüleme yöntemini temel al±yordu: Bu
yöntem bildiþimiz röntgen çekimleriydi.
Daha sonraki çal±¬malar±nda canl± ve ölü-
lerden ald±þ± masklarla da çal±¬malar yap-
t±. Johann Wolfgang von Goethe’nin alç±
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Kopyalama deneyi: Bir 

kad±n TV sunucusuyla 

bilimsel bir koleksiyona ait

alç± mask± yüz yüze 

getirme, “CHANNEL 4 

Ugly Casting” 2004

Berlin Goethe Enstitüsü 

19 Aþustos-8 Ekim aras±nda

Leidloff’un eserlerini sergi-

leyecek. Sanatç±n±n forumu

“log-in/locked out” internette:

www.locked-in.com

DR. EUGEN BLUME
Sanat uzman± Blume, Ber-

lin’deki Hamburger Bahn-

hof Ulusal Galerisi Çaþda¬
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