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“Sanat dünyası üzerinde bir etki sahibi olan toplumsal güçler, ülke ve 
dünyadaki diğer her şeyi etkileyen toplumsal güçlerin şüphesiz 
aynısıdır.”  Hans Haacke 

Hans Haacke (1936, Köln doğumlu; 1965’ten bu yana New York’ta 
yaşıyor ve çalışıyor), son 40 yıldır kurumsal eleştiri alanının önde gelen 
isimlerindendir; toplumsal, ekonomik ve politik güç yapılanmaları 
çerçevesinde sanatın rolüyle ilgilenen sonraki kuşak sanatçıları 
derinden etkilemiştir.

Van Abbemuseum arşivlerinde sanatçının adı ilk kez, When Attitudes 
Become Form (1969) adlı çığır açıcı serginin küratörü Harald Szeemann 
ile bağlantılı olarak geçer. Szeeman o dönemde, “Agentur für Geistige 
Gastarbeit” - Avrupa’daki göçmen işçilerden ilhamla “Ruhani Konuk 
İşçilik Ajansı” diye adlandırdığı tek kişilik bir sergi yapımcısı-olarak, 
kurumlardan bağımsız bir biçimde La Rue sergisi üzerine çalışıyordu. 
Bir esin kaynağı olarak gördüğü sokağı, aynı zamanda sanatsal bir 
eylem alanı olarak da incelemek istedi. Van Abbemuseum’un o 
zamanki direktörü Jean Leering, bu konsepti geliştirmek üzere 
Szeeman’a teklifte bulundu; hazırlanan ilk taslak sanatçı listesinde 
Haacke de yer almaktaydı. Ancak Leering’in, serginin ana teması olarak 
yalnızca sokağa odaklanması sonucu 1971’de Szeeman’la yolları 
ayrıldı. Yine de Leering, söz konusu konsepti Van Abbemuseum için 
daha da geliştirerek The Street. A Form of Living Together (1972) adlı bir 
sergi düzenledi. Sergiye doğrudan dahil olmuş hiçbir sanatçı yoktu 
-zira Leering, dikkatini tek tek sanatçılardan kolektif eyleme ve sokağın 
kullanımı ile tasarımına ilişkin doğal koşullara yönlendirmişti.

Harald Szeemann’ın La Rue sergisi için Haacke’nin adını da içeren sanatçı listesi 
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24 Kasım 1976 tarihinde, dönemin Van Abbemuseum Direktörü Rudi 
Fuchs, kurumun koleksiyonu için yedi farklı sanatçı grubu üzerine 
kurulu planlarını yayımladı. Kavramsal sanata ayrılan yedinci grupta 
Hans Haacke de vardı. En büyük önemi bu gruba veren direktör, 
konuyu bir yazısında şöyle ifade etmiştir: “Bunun güncel sanattaki 
en temel gelişmeyi teşkil ettiğine inanıyorum; satın alımlar geniş 
çapta takdir görmelidir.” Her ne kadar Fuchs, politika ve toplumsal 
konulara angaje sanat pratikleriyle nadiren ilişkilendirilse de, 
kavramsal temelli kurumsal ve toplumsal eleştirinin 
savunucularındandı. 1978’te, Haacke’nin Seurat’s ‘Les Poseuses’ (small 
version) 1888-1975 [Seurat’nın ‘Les Poseuses’ü (küçük versiyon) 
1888-1975] adlı işini satın aldı. Bu iş, Seurat’nın tablosunu sırasıyla 
satın alanların toplumsal-ekonomik konumunu 14 panel halinde 
listeler. Yalnızca birkaç sayfa basılı kâğıt ve bir dizi listenin 
kullanıldığı iş, sanatsal üretimin dolaşıma sokulma süreçleri ile 19. 
yüzyıl sonlarından 20. yüzyıl sonlarına yaşanan ekonomik 
değişimlere işaret eder. Ayrıca, Haacke’nin müze ve benzeri 
kurumlardaki iktidar yapıları ve sosyal sistemler üzerine yürüttüğü 
ve özerk sanat eseri �krini sorguladığı araştırmalarına öncü 
niteliktedir.  

Hans Haacke’nin kişisel sergisinden iki görüntü, 1979



Hans Haacke’nin Direktör Jan Debbaut’ya sergi hakkında mektubu, 25.09.1978



Haacke, 1979’da Van Abbemuseum’da açılan kişisel sergisi için, 
Eindhoven merkezli Philips ile ücretlerin en düşük olduğu ülkelerde 
faaliyet gösteren çokuluslu şirketlerin politikalarına eleştirel 
yorumlar getiren iki iş üretti. 1978 tarihli Everlasting Gratitude, 
üstünde Philips logosu ile Arapça bir cümle bulunan bir İran 
halısıdır. “Philips İran, Rastakhiz (Diriliş) Partisi’ni kurarak ulusal 
bütünlüğü güvence altına alan majesteleri İran Şahı’na sonsuz 
şükranlarını sunar” cümlesi, şirketin, İran gazetesi Kayhan’ın 5 Mart 
1975 tarihli sayısında yayımlanan ilanından alıntılanmıştır. Ancak 
Everlasting Gratitude, gelişen olayların gerisinde kalır: Serginin 
açılışından bir hafta önce İran Şahı sonunda tahttan indirilmiştir.

Everlasting Gratitude, 1978

Haacke’nin sergisindeki ikinci yeni iş, But I think you question my 
motives’tir (1978-1979); ortadakinde Frits Philips’in portresinin 
bulunduğu üç ışıklı panodan oluşur. Fotoğrafının altındaki, 45 Years 
with Philips adlı otobiyogra�sinden alıntılanmış metinde Philips, 
aslen sermaye odaklı biri olmadığını; ama insanlara mümkün 
mertebe gelişmek, fırsatlar yaratmak ve inisiyatif almak üzere 
özgürlük vermeyi amaçladığını ifade eder. Bunun iki yanındaki ışıklı 
panolarda ise, Güney Afrikalı iki Philips işçisinin fotoğra�arı yer alır. O 
dönemki Philips Güney Afrika Direktörü Jan Timmers’in bu 
fotoğra�arın altında sunulan sözleri, Frits Philips’in metnine tümüyle 
farklı bir ışık tutmaktadır. 

But I think you question my motives, 1978-1979



Güncel politik konuları inceleyen Haacke, Philip Morris, Mobil Oil, 
Mercedes-Benz ve Deutsche Bank gibi çokuluslu şirketlerin 
faaliyetlerini sorgular. Sanat dünyasının hamilik ve şahsi çıkarlara 
yönelik bağımlılığını açığa vurur. Sanatçının işleri hiçbir zaman açık 
bir değişim talebinde bulunmamıştır; Haacke, daha ziyade mevcut 
mekanizmalar ile güç yapılanmalarına dikkati çekmekle ilgilenir. 



Hans Haacke’nin Direktör Rudi Fuchs’a mektubu, 27.07.1980



Sanatçının politik kültürle olan mesaisi, 1980’de Rudi Fuchs’a yazdığı 
bir mektuba da yansımıştır. Haacke, özellikle Anselm Kiefer, Georg 
Baselitz ve Markus Lüpertz gibi sanatçıların �kirlerine kuşkuyla 
yaklaştığını belirtmektedir. Bu ateşli mektup, Fuchs’un, yeni Alman 
resmini ve Baselitz ile Kiefer’ın 1980’deki Venedik Bienali’nin Almanya 
Pavyonu’nda yer alması konusunu savunduğu Der Spiegel’deki 
ifadelerine cevaben kaleme alınmıştır. 

Georg Baselitz, Venedik Bienali, 1980



Haacke, Germen mitolojisi ve tarihinden ağır konuları eleştirellikten 
yoksun bir şekilde kullanan Baselitz ve Kiefer’in işlerini sorunlu bulmuş 
ve sanatçıların niyetlerine kuşkuyla yaklaşmıştı. Haacke’ye göre, 
Baselitz’in heykelindeki “Faşist selamı” ile Kiefer’in resimlerindeki 
ideolojik mesaj, Alman tarihinden moti�erin salt görsel amaçlı 
kullanılmasının tehlikelerine işaret etmekteydi. 

Fuchs; Kiefer, Baselitz ve Lüpertz gibi diğer neo-ekspresyonistleri 
Modernist Avangart geleneğinden kopan bir kuşak olarak görüyordu. 
1979’da işlerini tarih ressamlığının yeni bir formu olarak sunduğu 
Kiefer için Van Abbemuseum’da geniş çaplı bir sergi düzenledi. Ayrıca, 
sergi kapsamında, Germen mitolojisi hakkında bilgi veren ve fakat 
Almanya’nın faşist geçmişine açık bir göndermede bulunmayan bir 
okuma masası hazırladı.

Haacke’nin, Fuchs ve güncel Alman resmine yönelik eleştirel görüşleri, 
aynı zamanda sanat eleştirmeni Benjamin H. Buchloh tarafından da 
paylaşılmaktaydı. Buchloh, yeni Alman resminin otoriter bir dünya 
görüşüne muhalefet etmek ve bunu parçalamaktansa, örtük bir 
biçimde buna arka çıktığını savunuyordu. Real Life Magazine’in 
(1979-1994) editörü Thomas Lawson dahi, bu yeni Alman sanatına 
karşıydı. Resim tarihi sanatsal özgünlük, enderlik ve nesnenin 
güzelliğine ilişkin değerler bakımından yokuşa sürülmüştü. Lawson’a 
göre, resmin neo-ekspresyonistlerce sanat dünyasının yeniden 
“merkezine” oturtulması, neo-muhafazakâr hareketin bir belirtisiydi. 
Resmin dönüşünü ilk eleştiren isimlerden Douglas Crimp ise, 
kurumun, resim ve heykel gibi geleneksel estetik kategorilerin 
bekasına ekonomik yatırım yaptığını ileri sürdü -ki bunlar, Haacke’nin 
de aralarında bulunduğu 60’lı ve 70’li yılların kavramsal sanatçıları 
tarafından reddedilen kategorilerdi. Bu çerçevede Haacke’nin 
mektubu, Alman sanatının alımlanmasındaki politik ve sosyo - 
ekonomik bağlamın biçimsel ve estetik özelliklerinden bağımsız 
şekilde tekrar incelenmesini olanaklı kılmaktadır. 

 

Fuchs, minimal ve kavramsal sanata olan bağlılığını Alman resmiyle 
değiştirdiği için oldukça alaya alınmış; ancak küratörler Frank Lubbers 
ve Jaap Guldemond ile yaptığı söyleşide bunu inkar etmiştir: “Onca yıl 
yalnızca kendi ilkelerimi izledim. [...] Sol LeWitt ve Donald Judd’ın, 
Baselitz ve Lüpertz kadar iyi olduklarını düşünüyorum. Kalite tarzdan 
bağımsızdır ve tarzla özdeşleşmenin ötesine bakılmalıdır. Elbette iki 
‘tarafı’ bir araya getirmek için sergilerimde bu �kirle hareket ettim. 
Dolayısıyla Baselitz ve Buren’le eşzamanlı bir sergi yapmak bana 
enteresan göründü. 1981 yılıydı. ‘Eğer bu birkaç gün burada bir arada 
olurlarsa, muhakkak aralarında bir konuşma geçer’ diye 
düşünmüştüm. Birbirlerine tek kelime bile etmediler.” 

1993 yılında Venedik Bienali’e Almanya’yı temsil etmek üzere davet 
edilen Haacke, sergi alanının mermer zeminini kırıp dökerek, duvara 
Hitler’in Nazi Almanya’sı için kullandığı “Germania” sözünü yazdı. 
Sanatçının bu cüretkâr eylemi, Hitler’in zamanında pavyonu Nazi 
Almanya’sının mimari ideolojisine göre dönüştürtmüş olmasına 
göndermede bulunmaktaydı. Bu, Haacke’nin, ulusal kimlikler ve 
ideolojilerin oluşumunda sanatın oynadığı rolü sorgulayan en anıtsal 
ve sarsıcı enstalasyonlarından biri olacaktı.



Hans Haacke, Germania, Venedik Bienali, 1993


