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Bir sergiye nasıl hazırlanıyorsunuz? Proje nasıl ilerliyor?
Her proje, seçilen sanatçının tek günlük sergisi ile başlıyor. 
Sanatçıya karar verdikten sonra sanatçı bize kendi sergi önerisini 
getiriyor. Sanatçının hayalindeki sergi fikrine ve kurgusuna 
göre mekan bakmaya başlıyoruz. Karar verilen yer ve tarihte 
gerçekleştirilen tek günlük pop-up sergi sonrası projenin sosyal 
medya süreci başlıyor. Dört hafta boyunca sanatçı ve sanatçının 
işleri hakkında kapsamlı bilgiler, özel olarak hazırlanan video ve 
görsel içerikler Simbart’ın Instagram hesabından paylaşılıyor. 
Aslında projenin ilk ayağı sergi fakat bir diğer önemli ayağı da 
sosyal medya. Sanatçılarımıza ve projelerimize dair her türlü 
bilgiyi ana iletişim mecramız olan Instagram sayfamız  
@simbart_projects üzerinden paylaşıyoruz. 

Çalışmak istediğiniz sanatçılarda hangi kriterlere önem 
veriyorsunuz?
Küratör danışmanımız Fırat Arapoğlu ve sanat danışmanımız Çağrı 
Saray ile birlikte hareket ediyoruz. Sanatçı önerileri üçümüzden de 
gelebiliyor. Sonrasında sanatçıların atölyelerini ziyaret ediyor ve 
sanatçılarla iletişim sürecini başlatıyoruz. Ardından da düşünülen 
sergi için belli kriterler oluşturuyoruz. Sanatçıların bağımsız 
olarak belirli bir seviyede eser üretimi gerçekleştirmiş ve belirli bir 
pratikte ilerlemiş olmalarına özen gösteriyoruz. 

Dijitalleşmenin sanatı mekansızlaştırmasını ve daha 
erişilebilir kılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Bu durumun olumlu bir etkisi olduğunu ve sanat dünyasındaki 
alışılagelmiş düzene yeni bir alternatif yarattığını düşünüyorum. 
Simbart hem mekansız hem de göçebe bir sanat projesi. Sürekli 

kullandığımız bir mekan olmamakla beraber her projeye özel ve 
mekana özgü tek günlük sergilerimiz için yeni alanların arayışına 
giriyoruz. Dijitalleşmek daha kısa sürede daha çok insana 
ulaşmasının yanı sıra yarattığı mekansızlık hissiyle de bir nevi 
sahip olmama, tek bir yere ait olmama düşüncelerini yansıtıyor. 
Sonuçta genç, yenilikçi, özgün ve özgür bir proje Simbart... 
Bunun için başvurduğumuz yöntemlerden biri de her proje için 
dört farklı video hazırlanması. Dijital ortamda içeriklerimizi 2D 
olduğu kadar 3D de sunmaya önem veriyoruz. Ürettiğimiz videolar 
ve sonrasındaki paylaşımlar ile etkileşimi ve sanat-sanatçı-
sanatsever üçgenindeki canlılığı arttırdığımıza inanıyoruz. 

Büyük galerilerin yeni ve genç sanatçılara yaklaşımını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tüm dünyada olduğu gibi burada da büyük galerilerin kendi 
programları dışında olsa bile genç ve yeni sanatçılara ihtiyaç 
duyduklarını ve onları yakından izlemeye çalıştıklarını biliyorum. 
Sonuçta üretim yapan gelecek nesil, bu büyük galerilerin 
bir sonraki sanatçı listelerini oluşturacak. Bu sebeple, gerek 
karma sergilerde yer vererek gerek farklı türde desteklerle 
genç sanatçılar ile ileriye dönük bir bağ kurmaya çalıştıklarını 
düşünüyorum.  

Simbart’ı yakında neler bekliyor?
Simbart olarak en çok önem verdiğimiz konulardan biri, 
gerçekleşecek projelerle ilgili bilgilerin proje tarihi yaklaştıkça 
Instagram üzerinden paylaşılıyor olması. Şimdilik 13 Mayıs 
günü gerçekleştireceğimiz ikinci projemiz için çok heyecanlı 
olduğumuzu söyleyebilirim. 

Simbart nasıl kuruldu?
New York Üniversitesi’nde ekonomi okuduktan sonra New 
York’ta sanat alanında deneyim kazanma fırsatım oldu. 
Ardından öğrendiklerimi pekiştirmek adına Londra’ya taşınıp 
sanat üzerine master yaptım ve akabinde Christie’s Londra 
ve Galerist İstanbul’da çalıştım. Bu sayede hem Türkiye hem 
yurt dışında sanat dünyasını profesyonel olarak gözlemlerken, 
dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de genç 
sanatçıların seslerinin duyurulmasına ihtiyaç olduğunu fark 
ettim. Öte yandan sosyal medyanın hayatımızın her alanına 
girmesiyle sanat piyasasına da çok büyük etkisi olduğunu 
düşünüyorum. Simbart da bu deneyim, izlenim ve araştırmaların 
sonucunda kuruldu diyebiliriz.

Sanatçıyı ve eserlerini dijital platformlarda sunmak 
istemenizin sebebi nedir?

Hemen hemen her şeyin dijital ortamda sunulduğu bu çağda 
sanatın da dijital ortamda çok daha fazla insana ulaşabildiğine, 
piyasadaki etkileşimini çok daha farklı bir boyuta taşıdığına 
şahit oluyoruz. Dijital platformlar sayesinde özellikle genç 
sanatçıların çok daha kısa sürede görünürlük kazandıklarına 
inanıyorum. Dünyanın her tarafından dijital mecralara saniyeler 
içinde ulaşılabiliyor, haliyle sanata dair bilgi aktarımı eski 
zamanlara göre çok daha pratik. Instagram görsel bir mecra 
olduğundan sanat dünyasında da sıklıkla kullanılıyor. Eski 
zamanları düşünün, bir de şimdiyi... Merak ettiğiniz sergi, 
fuar ve bienaller hakkında orada olmasanız da anında fikir 
sahibi olabiliyorsunuz. Keza artık pek çok sanatçının kişisel 
Instagram hesabı, blog’u ve internet sitesi var. Biz de sanatın 
erişilebilirliğini arttırmayı hedefleyen bir girişim olarak, dijitale 
büyük önem veriyoruz. Sosyal medyayı ise bir nevi görsel arşiv 
olarak değerlendiriyoruz.
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