
!"#$
kurucu Garanti Bankası
Bankalar Caddesi %% 
Karaköy &''() *stanbul Türkiye  
$ +,)-(%(-&&'-((-))
saltonl.ne.org

 

İstanbul Eindhoven–SALTVanAbbe 
27 Ocak – 31 Aralık 2012 
SALT Beyoğlu ve SALT Galata 
 
SALT ve Hollanda’nın Eindhoven kentinde değerli bir 
uluslararası modern ve güncel sanat koleksiyonuna 
sahip olan Van Abbemuseum, Türkiye ve Hollanda 
arasındaki diplomatik ilişkilerin 400. yılı münasebetiyle 
2012 yılı boyunca sürecek İstanbul Eindhoven–
SALTVanAbbe adlı bir sergi ve etkinlik serisi geliştiriyor. 

Projenin birinci sergisi İstanbul Eindhoven –
SALTVanAbbe: 89’dan Sonra, 1989’dan günümüze Van 
Abbemuseum koleksiyonundan işler ile Türkiye’den 
sanatçıların işlerini bir araya getiriyor. Sergi, çoğunlukla 
SALT Beyoğlu olmak üzere kurumun her iki mekânında 
27 Ocak – 6 Nisan 2012 tarihlerinde izlenime sunuluyor. 
Bunu, 20 Nisan – 19 Ağustos 2012 tarihlerinde SALT 
Beyoğlu’nda yer alacak İstanbul Eindhoven–
SALTVanAbbe: 68–89 sergisi ile 20 Eylül – 31 Aralık 
2012’de SALT Galata’da izlenebilecek İstanbul 
Eindhoven – SALTVanAbbe: 68’den Önce sergisi takip 
edecek. Bu üç sergi için Türkiye’den seçilen işler, 
sonrasında Van Abbemuseum koleksiyonuna eklenmek 
üzere değerlendirmeye alınacak. 

Van Abbemuseum, 2005’te, müze koleksiyonundan 
işler ile 1987’den 2003’e geçmiş sekiz İstanbul 
Bienali’nde yer almış işlerden oluşan bir seçki 
sergilemişti. Eva Meyer-Hermann ve Charles Esche’nin 
küratörlüğünde gerçekleştirilen Eindhovenİstanbul, en 
önemli uluslararası sanat etkinliklerinden biri için 
üretilmiş eserleri, Van Abbemuseum’un 
koleksiyonundaki dünyaca ünlü güncel ve modern sanat 
eserleriyle bir arada görme imkânı sunmuştu. Batı 
Avrupa ve ABD’ye odaklanmayan bu sergide daha geniş 
bir coğrafya ve kültürel politika anlayışı yakalanmıştı. 
Serginin tutumu, 1989 sonrası ortaya çıkan küresel 
değişim ile nihayetinde Avrupa’nın kendi kimlik ve 

kültürel değerleri üzerinde de etkisi olan “güncelin 
küresel şiirselliği”nin yayılması çevresinde 
biçimlenmişti. Bu sergi, daha önce Van Abbemuseum’da 
da benimsenmiş olan uluslararası müze koleksiyonu 
anlayışının radikal bir yeniden değerlendirmesini temsil 
etmekteydi ve müzenin satın alma politikasını küresel-
yerel diyalektiğe uyarlayışının başlangıç noktası oldu. 

Hollanda ve Türkiye arasındaki diplomatik 
ilişkilerin yıldönümü, Van Abbemuseum ile SALT 
arasında farklı bir işbirliği kurulması için yeni bir fırsat 
oluşturdu. Bugün küresel anlamda doğu ve güneye doğru 
ciddi bir kültürel kayma gerçekleşiyor. Batı Avrupa ve 
ABD’deki kurumlar mali zorluklar yaşıyor ve 
alışılagelmiş destek yapıları ile izleyicilerini 
kaybediyorken, dünyanın başka bölgelerinde yeni güç 
koridorları ve kültürel bağlantı noktaları oluşuyor. 
Bunlara örnek olan İstanbul, Moskova ya da Mumbai’de 
gelişmekte olan pazarlar ve yeni ekonomilerin gittikçe 
artan kurumsal kültür hizmet talepleri var. Yeni küresel 
ihtiyaçları değerlendirirken yerel destekleri oluşturan 
ögelerin zayıfladığı yeni durum, içeriği güçlü 
koleksiyonlara sahip Batı Avrupa müzelerini değişime 
zorluyor. Değişimin pasif bir izleyicisi olmayı seçmeyen 
SALT ile Van Abbemuseum arasındaki işbirliği, 
21. yüzyılda sanat müzelerinin rolü ile söz konusu büyük 
kayma sonucu oluşan girift durumun tartışılabileceği 
verimli bir ortam yaratıyor. 

Türkiye ve Hollanda arasındaki diplomatik 
ilişkilerin 400. yılına denk getirilen bu proje, iki ülke 
arasında büyüyerek gelişen kültürel alışverişi kutlamayı 
ve buna katkıda bulunmayı amaçlıyor. Proje 
kapsamında, koleksiyon oluşturma politikalarını 
belgeleyen bir yayın 2012 yılı sonunda hem İngilizce hem 
de Türkçe olarak basılacak. Bu kitaba hazırlık olarak, 
2012 ilkbaharında aynı konuları ele alan bir seminer 
düzenlenecek. 

İSTANBUL EINDHOVEN 
SALTVANABBE 
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NLTR 400: Hollanda ve Türkiye arasındaki diplomatik 
ilişkilerin 400. yılı 
 

 

 
 
İstanbul Eindhoven–SALTVanAbbe, Hollanda Kraliyeti 
Başkonsolosluğu tarafından desteklenmektedir. 
 

 

 
 
Sergiye paralel etkinlikler, Mondriaan Fund’ın 
katkılarıyla gerçekleştirilmektedir. 
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