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Eser seçkisini görmek için lütfen tıklayınız.

Vigo Galeri, Londra ve Galerist, İstanbul, Semiha Berksoy’un (1910 - 2004) tarihsel önem taşıyan tablolarının 
solo sunumunu Frieze Masters 2018’de sunmaktan mutluluk duyar.

Türkiye’nin modern kültürel tarihinin en önemli isimlerinden biri olan, her açıdan sıra dışı bir yaratıcı güç 
olarak tanımlanabilecek Berksoy, uzun hayatı boyunca Avrupa’nın önde gelen opera sanatçılarından biri, 
aktris, performans sanatçısı, şair ve ressamdı.

1910 yılında İstanbul’da doğan Berksoy, yaratıcı kariyerine 21 yaşında Türk sinemasının ilk sesli filmi “İstanbul 
Sokakları”nın başrolünde oyuncu olarak başladı. Kısa bir süre sonra Berksoy, ilk Türk operası “Özsoy”da rol 
almış, modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün önünde sahne almıştır; bu performanstan 
sonra Mustafa Kemal bir Berksoy hayranı olarak hayatı boyunca sanatçıyı desteklemiştir. 1939’da, Berlin’deki 
Richard Strauss’un 75. doğum günü için, Ariadne auf Naxos’ta Ariadne rolünü seslendirerek Avrupa’da sahne 
alan ilk Türk prima donna oldu. Türkiye’ye döndüğünde, Carl Ebert ile birlikte Türk Devlet Opera ve Balesi’nin 
kurulmasına yardımcı oldu, ilham verdi.

Berksoy yaşamı boyunca resim yapmıştır; gençliğinde sanat eğitimi almasına rağmen resim onun için, 
yaşamının sonuna kadar, özellikle mahrem kalmış bir meseledir. Kendi kendini eğiten Berksoy’un resimlerinde 
güçlü, anında ve duygusal bir üslupla ifade edilen, sanatçının öz mitolojisi ve mistik bir dünyadır. Kaydedilen, 
Berksoy’un meşhur kariyerinden kesitler ve onun hayat dolu, çalkantılı iç dünyasının cazibeli bir görsel 
günlüğüdür. Resimlerinde opera ve oyunlardan favori ve önem verdiği karakterler, sahnelerle birlikte derinliği 
olan kişisel ve bazen de acı veren konular işlenir. Rahmetli annesi, kız kardeşinin ölümü ve avangard şair Nâzım 
Hikmet (1902-1963) bu kişisel süjeler arasında sayılabilir. 

Berksoy ileriki yıllarda müzik alanındaki çalışmalarını ve performanslarını azalttığında, daha fazla resim yapma 
imkanı buldu. İlk solo sanat sergisini 1969’da gerçekleştirdi. O zamandan bu yana Berksoy’un görsel sanat 
alanındaki çalışmaları giderek daha büyük bir görünülürlükle kendi içinde kültürel bir başarı olarak tanınmaya 
başlandı. Son yıllarda Robert Wilson, Rosa Martinez ve Omar Kholeif gibi önemli isimlerin destekleri ile 
Berksoy’un resmi geniş ve uluslararası izleyicilerle buluştu. Martinez, 2005’te 51. Venedik Bienali’nde 26 
Berksoy resmi gösterdi. Eserleri, 5. İstanbul Bienali (1997), Manifesta 2 (1998), 9. Şangay Bienali (2012) ‘de yer 
aldı ve sanatçı önümüzdeki 14. Sharjah Bienali’nde de yer alacak (2019).

Uluslararası sanat dünyasının Berksoy’un resmini keşfettiği bu önemli anı yakalayan sunumumuz, Berksoy’un 
görsel ve opera pratiği arasındaki ilişkiye odaklanıyor ve en önemli resimlerinden bazılarını dahil ediyor; 
Salome, 1962, Ay Işığında Aşk, 1971 ve Beethoven, 1988.
  
1962’de sergilenen en eski eseri olan Salome, acımasız keskinlikte bir başyapıttır; Berksoy’un görsel biçimde 
müziğin dolaysızlığını ve gücüne paralel bir dünya kurmayı amaçlayan sanatının sert bir ifadesidir. Naif bir 
üslupta olsa da, Beethoven, 1988 tonunda bir kutlama taşır; bir anı, yaratılış, dünya üzerinde yükselen bir Tanrı 
benzeri güneş olma halini bestecinin resmedilmesinde mistik bir sembolizmle, çocuksu bir üslupla kullanır. 
Ay Işığında Aşk, Berksoy’un basit ve güçlü aşk imgesini betimleyen en ikonik eserlerinden biridir.
  
Berksoy’un en güzel eserlerinden biri olan Ariadne Auf Naxos, 1987, kadın sanatçının ve dolayısıyla 
nesnelleştirilmiş kadın öznenin arketipinin zarif bir tasviridir. Çıplak göğüsler hemen o anda gerçekleşebilecek 
bir cinsellik vaat etse de maskeye benzeyen yüzün kişisel olmayan mesafesiyle konumlanırlar. Eser aynı 
zamanda Berksoy’un 1939’da Richard Strauss’un doğum günü için sahnelediği ‘Ariadne auf Naxos’un 
performansındaki ünlü rolünü de hatırlatır. Rolün bir Alman’a değil de Berksoy’a verilmesi, kondüktör Clemens 
Schmalstich’in Hitler Gençliği tarafından kınanmasına neden oldu. Schmalstich de “Bu rol, bir sanatçı olduğu 
için Semiha’ya ait” diyerek kararını savundu.

Görsel olarak dinamik, duygusal olarak güçlü eserler, sadece olağanüstü, yaratıcı kişisel başarılar değil, aynı 
zamanda daha geniş sosyal ve tarihsel önemi olan eserlerdir. Semiha Berksoy gibi etkileyici, güçlü, kadın, 
yaratıcı bir figürün pratiğini kutlamak için tam da doğru zaman.
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