Patricia Piccinni, “Sacrifice”, 1996, dijital C tip fotoğraf, 130x130 cm,
sanatçının, Tolarno Galeri ve Roslyn Oxley9 Galeri’nin izniyle.

Patricia Piccinni, “Felicity”, 1996, C tip fotoğraf, 130x130 cm, sanatçının, Tolarno
Galeri ve Roslyn Oxley9 Galeri’nin izniyle.

Stelarc, “Out of Your Skin”, multimedya performans, © Stelarc.

Yaşamlarımız teknolojinin hükmüne girdi. Önceleri alternatif gerçekler LSD, meskalin ve sihirli mantar gibi haplarla üretilirdi fakat
bugün teknoloji sanrı yaratan maddeleri gerçeklik halimize göre
değiştirdi.

TEKNOLOJİ İLE DEĞİŞEN İNSAN:
POST-HUMAN

İ

YAZI: LESLIE RIGGS

“2525 yılında, eğer insanoğlu hala hayattaysa … doğru söylemeye,
yalan söylemeye gerek kalmayacak, düşündüğünüz her şey, yapmak ve
söylemek, bugün aldığınız hapın içindeler”
Zagar and Evans (1969)
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nsan Genom Projesi’nin (Human Genome Project)

daha harika, akıllı, güçlü ve uzun ömürlü olabilirler.

2003 yılında 3,3 milyar nükleotid baz çiftinin

Artık DNA’mızın esirleri değiliz. Peki, sanatçılar

genetik kod sıralamasının (AGCT) tamamıyla

“insan” olarak kimliğimizi silen ve bizi post-human

eşleştiğini açıkladığından beri, biyoteknoloji ve

alana fırlatan zamanın ruhu olan siber/biyo/tekno

genetik mühendisliği biyolojik kaderimizi tamamen

devrimleri içeren bu yeni teknolojileri kendi estetik

değiştirdi. Şimdi, “çinko parmaklar (zink fingers)”,

yansıma arayışlarında nasıl yorumladılar?

“TAL Efektörler (TAL effectors)” ve “Crispr-Cas9”

Avustralyalı performans sanatçısı, fütürist, avatar ve

gibi teknolojilerle insan genomu hücresel DNA’yı

post/trans insan filozof Stelarc, varolma modelleri

değiştirmek

DNA

arasında bocalar: gerçeklik, sanal gerçeklik ve sanalın

fiziğimiz, duygularımız ruhsal ve

birleştiği üçüncü gerçekliğe dalar. Böylece alternatif

için

kalıtsal olabilir;
“Post Human” sergi kataloğu, 1992,
küratör Jeffrey Deitch,tasarım
Dan Friedman, FAE, Lausanne.

düzenlenebilir.

Bugün

zihinsel gerçeğimiz, yarın bunlar kesilebilir

ve

anatomilerin ve zenginleştirilmiş otonom zekanın

birbirine eklenebilir. Böylece gelecek kuşaklar

keşfedilmeyen gerçekliklerinin etrafında dolaşır.
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Yasumasa Morimura, “Handshaped Earring”, 2001, “An Inner Dialogue
with Frida Kahlo” serisinden, © Sotheby’s Images.

Kimliğin ötesindeki girişimlere doğru ilerlerken insan olma
biçimlerini kendisinin dijitalleşen melezlerine dönüştürür.
Sonuç olarak Stelarc, insan doğasını ve genetik alınyazısını
kontrol ettiği bir alana girer: yeni-sayborg, post-human
aşaması.

Stelarc’ın

trans/post-human

estetiği

sanat

marketinin ötesinde; yeryüzündeki, galaksideki ve sanal
gerçeklikteki herkese ekonomik spekülasyonlar olmaksızın
erişilebilirdir. Tamamen serbesttir.
Dealer ve küratör Jeffrey Deitch “İçinde bulunduğumuz
postmodern çağ, özbenliğin parçalara ayrıldığı bir geçişkenlik
olarak nitelendirilebilir. Belki gelecek “Post-Human” dönem,
özbenliğin

yeniden

yapılanmasıyla

nitelendirilecektir.

Özbenliğin yeni yapısı, doğal olmaktan ziyade kavramsaldır.”
diye yazmıştı. Deitch, çığır açan avangard sergisinde postOrlan, “Otoportre”, 1997, © Orlan, Fotoğraf:
Fabrice Lévêque.

Orlan, “Otoportre”, 1997, © Orlan,
Fotoğraf: Fabrice Lévêque.

Eğer zihninizi biraz genişletmek isterseniz, Youtube

kalıcı bir alternatif parça olarak tasarlanmıştır. Dünya

video ağında Stelarc’ın “Second Life”ını izleyin. “Out

çapında izleyiciler ile iletişim kurmak ve bütünsel

of Your Skin”de Stelarc, projeksiyonla ekrana yansıyan

akustik organ arayüzü olarak Wifi ile aktive edilecektir.

Second Life avatarı, Slearc Luik (kendisinin saçsız,

Stelarc

sarı, lastik görünümlü bir versiyonu) ile gerçek bir

dinleyiciler onun kulağı ne duyuyorsa eş zamanlı olarak

sahneden eş zamanlı canlı performans yapar. Stelarc,

dinleyebilecekler. Second Life’ta, avatarı Stelarc Luik’in

avatarını, robotik protez bir uzuv olan üçüncü koluyla

düzenli olarak performans yaptığı yerde, Stelarc kendi

yönlendirir ve bir orkestra şefi gibi avatara belirli

bedeninin kısıtlamalarının önüne geçer. Sanal gerçekliği,

hareketler yaptırır. Bu yeni yapısal gerçeklik arayüzü,

protezleri, robotikleri, VR ve AI (sanal gerçeklik ve yapay

henüz gerçekte var olmayan bir üçüncü gerçekliğe yol

zeka) sistemleri kendi gerçek bedeni ile ilişkilendirme ve

açar. Bu hayatımızın uzak olmayan gelecekte, gerçeklik

onu sınırlarından bağımsızlaştırmak için bir platform

arasındaki çizgilerin nasıl bulanıklaşacağının tanıtımıdır.

olarak kullanır. Stelarc, teknolojik aletleri insan olma

Stelarc, insan bedenini tıpkı değişen teknolojinin hızına

deneyimini çoğaltmak ve zenginleştirmek için kullanır.

ayak uyduramayan bir ev aleti gibi modası
geçmiş farz eder. “Görülmemişlik”1 olarak
bilinen durumdan kaçınmanın tek yolu da
otonom zeka olmaktır. Diğer bir deyişle,
kendimizi bilgisayarlarımıza ‘download’
etmektir.
Stelarc “Koldaki Kulak” için, canlı dokuya
zararı olmayan, biyo-uyumlu bir yapıyla
cerrahi implantasyon yaptırdı. Sol ön
kolunda, derinin altında insan kulağı
kıkırdağına benzer bir şekilde solur ve
koluna enjekte edilen kök hücrelerle,
bedenin, kolunda gerçekten yaşayan
bir insan kulağı olduğunu hissetmesini
sağlar. Üçüncü kulak, beden mimarisine
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Orlan, “Otoportre”, 1990, © Orlan,
Fotoğraf: Fabrice Lévêque.

dünyanın

her

neresinde

olursa

human’ı öngörüyordu. “Post Human” sergisi, 1992-1993
yılları arasında Luassanne’de FAE, Turin’de Catello di Rivoli,
Atina’da Deste Vakfı, Hamburg’da Deichtorhallen ve Kudüs’te
İsrail Müzesi’nde gösterildi. Deitch makalesini internetten
önce, insan genomu tamamen haritalanmadan, TV gerçekliği
ve Second Life olmadan önce yazdı. Deitch’in geliştirilmiş

olsun,

estetiği idealleştirme teması üzerine kapsamlı keşfi veya
bazı durumlarda, insan fizikselliğini idealleştirme karşıtlığı,

Lady Gaga, “Born This
Way” isimli videosundan
görünüm.

sanki kristal bir küreye bakmış gibi, bugün yaşadığımız çağın

Sanat Manifestosu) Orlan, “beden “modifiye edilmiş

içten bir öngörüsüydü. Her gün güvensizliğe neden olan medya görüntülerince

hazır-nesne” oldu, bir defa sunulduktan sonra artık

saldırıya uğruyoruz. Bu, Deitch’e göre “Çağdaş toplumun plakası olan sinirlilik

ideal olarak görülmez” der. Teknoloji ile birlikte bedeni

halini ortaya çıkarır.” “Post Human”da Deitch, bir noktaya yöneltilen teknolojik

değiştirme, atfetme, yeniden biçimlendirme ve yorumlama

trendleri keşfeder: “özbenliğin yeni bir anlayışını şekillendirmek, insan olmanın

“çağımızın

ne demek olduğunun inşasıdır”. Deitch’in gözlemlediği gibi yeniden oluşturma

“Carnal Sanat”tan ayıran, ağrının estetik arınmanın parçası

post-human’ın kilit noktasıdır: “Birinin geçmişin kısıtlamalarından ve genetik

olması olmamasıdır. ORLAN’ın süreç odaklı sanatı, plastik

kodun mirasından bağımsız, kolayca, yeni bir özbenlik inşa edebileceğine dair

cerrahînin görüntüsüne, ameliyatın fiziksel geri dönümü

yeni bir his vardır.” Deitch, post-human geleceğin distopik kehanetinin bir

için değil, kamu söylemine bağlantı noktası olarak odaklanır.

masalını, aralarında Charles Ray, Mike Kelley, Cady Noland, Janine Antoni, Jeff

Cerrahi operasyon sırasında ayık olan ORLAN, kesilmiş

Koons gibi sanatçıların çalışmalarının da olduğu yaklaşık otuz sanatçı ile işledi.

halde operasyon masasında yatarken izlenimlerinden

Bu sanatçıların keşifleri, standart fiziksel güzelliğin idealleştirilmesi, yaygın

canlı yorumlar yapar. Neredeyse bir spor yorumu gibi

tüketimi özendirme, geçicilik ve ideal insanın üçüncü taraflarca değerlendirilmesi

her harekette ne olduğunu detaylarıyla anlatır. İdeal

için insan bedeninin grotesk bozulmalarıyla kitle iletişim araçlarına bir saldırı

güzelliğe erişmek ve güzelliğin sosyal/kültürel/birleştirici

olarak nitelendirildi.

standartlarını gerçekleştirmek için, kesimhanede bir parça

Sorulacak soru, tamamen geliştirildiğinde ve yenilendiğinde insandan geriye ne

et gibi düşünülen insan bedeninin vahşi kullanımını açığa

kalacak?

çıkarır. ORLAN'ın görsel olarak kanlı ve iğrenç sanatını

Dönüştürücü plastik operasyonlar geçiren Fransız sanatçı ORLAN, sabitlenmiş

sergilediği ameliyat sürecini izlemek oldukça acı vericidir.

kimliğin kısıtlamalarından kurtarmak için fiziksel varlığını değiştirir. ORLAN,

Erkek bakış açısıyla güzellik standartlarının yeniden

mutasyona uğrayan kimlikleriyle insanı insan yapan DNA’nın biyolojik

değerlendirmesi olarak ele aldığı “The Raincarnation

kader olmasını reddettiğini iddia eder ve DNA’yı mecazi sanatsal keşiflere

of Saint ORLAN” serisinde, Vinci’nin “Mona Lisa”sının

muhalefet bir güç olarak değerlendirir. Carnal Art Manitesto’sunda (Carnal

alnı ve Boucher’in “Europa”sının dudakları gibi portre

bir

yükümlülüğüdür”.

“Beden

Sanatı”nı,
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Mariko Mori, “Wave UFO” (içten görünüm),
1999-2002, karışık teknik, 528x113.4x493 cm,
2 edisyonlu, © Mariko Mori, Sean Kelly Galeri
izniyle.

Miao Xiaochun, “The Last Judgement in
Cyberspace”, 2006, karşıdan görünüm, C baskı,
198x170 cm, edisyon 5/9, © Miao Xiaochun,
Loubna Fine Art Society.

Michelangelo’nun
İlk bakışta zorlayan ve tiksindiren Piccinini ve
de Bruyckere’nin eserleri, bizi biyoteknolojide
öjonik (insan ırkını iyileştirmeye yönelik)
sibernetik

ilerlemeler

sonucu

zihinsel

olarak yırtıcı ve yok edici insanın hipnotik
görüntüsüne çekerler.
zekasını her ne olursa olsun beslemek
için onun kendi varlığı tehdit etse bile
benmerkezci ve bencil arzusunu sergilerler.
Piccinini’nin LUMP serilerinde (“Lifeform
Unevolved

Mutant

Properties”)

mükemmel görünümlü ev hanımları onların
en son alımlarını kucaklarlar. Bunlar biyoteknolojik olarak tasarlanmış bebek ve
ev hayvanı olma arasındaki kitle pazarı
mahluklarıdır. İlk olarak görüntü tamamen
yüzey görünümüdür ve sonra alt metin
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tarihinde ünlü kadınların belli özelliklerini

Çeşitli enkarnasyonlar döngüsüyle görülen

belirir. Piccinni ve Bruyckere’nin çalışmaları,

ortaya çıkarmak için bir dizi ameliyat

Barney, testisleri aşırı ısınmaktan koruyan

akışkan olan, tahmin edilebilirliğini yitirmiş

oldu. Görsel olarak dikkat çeken en güncel

bir kasın (kremaster kası) atlama noktasında

insanın

çalışmaları, Afrikalı ya da Kızılderililer gibi

insan cinselliğini yapıbozuma uğratır ve

görüldüğü bir dünyada fiziksel varoluşun

çeşitli yörelere özgü dönüşümleri gösteren

döngü boyunca anatominin asıl kısmına

alegorileridir.

dijital olarak gerçekleştirilmiş kendi melez

gönderme yapar.

Cindy Sherman ve Yasumasa Morimura

fotoğraflarını içeriyor. 2013 yılında ORLAN,

Yanan kırmızı saçı, kavisli kulakları ve yüz

kimlik ve sosyal/kültürel/ekonomik açılardan

kendini melezleştirdiği görsel evrenini taklit

implantlarıyla Barney, beyaz bir takım içinde

cinsel politikayı sorguladıkları çalışmaları

ettiği iddiasıyla Lady Gaga’ya 31 milyon

beş filmden oluşan seri “The Cremaster

için kamera karşısında abartılı makyaj ve

dolar değerinde eser hırsızlığından dava açtı.

Cylce”daki

biridir.

kıyafetlerle geçerler. Bu post-human mıdır

ORLAN, “Femme Avec Tête” ve “Bumpload”

Onun

evrendeki

yoksa post-travesti mi? Her ne ise, güzel

isimli heykelinin oldukça benzerini sanatçıyı

aşırı keşifleri, anatomiyi biyolojik sınırların

sanatlar ile güzel kitsch arasında ince bir

hiç bilgilendirmeden “Born This Way” isimli

ötesine,

fakat

çizgi vardır ve her iki sanatçı da zaman zaman

albümü için kullandığını söyledi.

sonuçta gerçeküstü ve insan ötesi olan

dönüşümlere doğru giden karakterlerinde

Matthew Barney’in bilimkurgu yapaylığında

yabancı dünyalara götürür.

kitsch’e kayarlar. Bu, ORLAN gibi bıçak altına

insansı varlıkların manzarasını canlandırdığı

Patricia Piccinni ve Berlinde de Bruyckere,

yatma cesareti olmaksızın varolan post-

“Cremaster

insanları,

yaşayan

human’dır.

anatomilerinin

yeniden

Miao Xiaochun’un “The Last Judgement in

sürekliliğiyle

ibretlik

Cyberspace,” isimli fotoğraf yerleştirmesinde

Cycle”ı,

Guggenheim’in

ana

karakterlerden

yapılandırılmış
gerçekliği

estetik

referans

hayvanları

ve

alan

diğer

dört

yüz

figürün yerine geçer. Miao’nun bilgisayar
kaynaklı siber alandaki kıyameti, çağdaş Çin’in
kendi kendini yıkma tehdidini kasteden bir
boyutsallıkta, özgürce süzülen Dante-vari figür
katmanlarıyla yeniden tasarlar.
Post-human tam olarak ne demek olabilir?

Diğer bir deyişle sanatçılar, insanoğlunun

With

freskosundaki

biyo-teknolojik

biçimsizliklerinin

En temel tanımı insan olmanın sınırlarını
geçme uğraşıdır. Doğal ve kimlik olarak insan
olmanın sınırlarını aşma, insan fizikselliğini ve
kapasitesini kavramsallaştırmadır. Hümanist
felsefeye göre insan doğası, dünyada insan olma
süresi ve insan kimliğinin temeli değişmezdir.
Post-human,

insanoğlunun

kusurlarını

ve

sınırlarını hoş görmez. Fiziksel dönüşümler
aracılığıyla yatıştırıcı bir keşif arar. Karakter
ve kişisel tanımlamaya yol açan bu keşif,
duygusal, psikolojik, zihinsel, fiziksel, bağlı
olma (connected) gibi farklı varoluş biçimleri
barındırır.
Post-human filozofu Dr. Francesca Ferrando,
TEDx’te “İnsanlar, Sayborglar ve Post-Human”
üzerine yaptığı konuşmada “Makineler bizim
arkadaşlarımız olmaya başladı, sevdiğimiz
insanlarla
vakti

harcadığımızdan

makinelerle

daha

harcıyoruz.”

yapmıştı.

Dr.

Ferrando,

itibariyle

teknolojik

yorumunu

insanların

varlıklar

fazla
esas

olduğuna,

insan ve sayborglar arasındaki sınırların
bulanıklaştığına

inanıyor.

Post-human,

merkezini teknolojiye odaklamayan insanın

Mariko Mori, “Wave UFO”, 1999-2002, karışık teknik, 528x113.4x493 cm, 2 edisyonlu,
© Mariko Mori, Sean Kelly Galeri izniyle.

yeniden kavramsallaştırılmış halidir. Teknoloji,
insan olmanın özünün doğuştan gelen bir bileşeni olacak ve belki
değişmiş kalıtsal DNA’da bulunacak. Dönüştürücü süreçten ortaya
çıkan yeni varoluş sabit ve durağan değil, sürekli olarak yeniden
oluşturulabilir, yeniden kavramsallaştırılabilir ve yeniden düzeltilebilir.

küratörlerinden Nancy Spector’e göre bir

organizmaları,

Broadway müzikalinin tiyatralliği, çağdaş

şekillendirilmiş

post-ödipal bir mittir. Barney’in fiziksel veya

hikayelerine bizi çeken yeni biyomorfolojik

izleyiciler

duyusal limitleri olmayan geniş dünyasında

yaşam biçimlerine dönüştürür. İnsan ve

tıpkı Michelangelo’nun Sistine Şapeli’ndeki

ortaya çıkan Cremaster, sadece psikoseksüel

hayvan her ikisi de dünyeviliği taklit eden geniş

insanı evrene bakmaya zorlayan muhteşem

bir mitin yeniden işlenmesi değil, trans-

dizide materyallerden gerçekleştirilmiştir ve

perspektifi “Last Judgement”inde olduğu

human cinselliğinin de açığa vurulmasıdır.

bedenin varlığına gönderme yaparlar.

gibi. Xiaochun’ın avatarı, görüntüsünde,

aşağıya

konumlandırılmıştır,

Kimliğin ya da kimliklerin yeniden şekillendirilmesi, insanın iradesinde,
değişken olmaya istekli geniş bir vizyon ve tekil bir tanımlamanın
ötesindedir.

görünen bir dünyaya, barışa ve herkesin manevi değerleri paylaştığı
zamansızlığa davet eder. Pop, bilimkurgu, fantazi ve Manga’yı
harmanlayan estetiği onu yüksek bir rahibe gibi cisimleştirirken
izleyiciyi

yeryüzünün

ötesinde,

insan

bilincinin

tahrip

edici

dogmalarından bağımsız zamanlar, mekanlar ve gerçeklikler arası bir
yolculuğa davet eder. Mori’nin kutsal dünyası insan doğasının şiddete
yönelik olumsuzlukları ile sallanır ve bir gün savaş, nefret, anlayışsızlık
ve korkunun genetik olarak insan DNA’sından uzaklaşmasını arzular.

Fütürist bir siber-geyşa olarak Mariko Mori, teknoloji ile tümleşir
ve muhteşem sonsuz dünyaların kapsamlı görünümlerini yaratır.
Kültürleri, cinsiyeti ve dini aşan ve bizi tamamen ışıkta parlak koza gibi

SONNOT

1) Görülmemişlik, çok uzak olmayan gelecekte yapay zekanın insandan daha zeki olacağı ve kendi
kontrolünde hareket edeceğine dair fütüristler tarafından varsayılan teknolojik bir hipotezdir.
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