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Sade Kolektif, Türkiye’de sanatın gelişimini destekleyen ve sanatçılara 

katkıda bulunmak isteyen, sanatçı kurum arasındaki dinamiği ‘kolektif’ 

bir bakış açısıyla bir araya getiren, sanatçılar, sanat kurumları ve sanata 

destek veren markalarla birlikte çalışan, 4 sanatsever iletişimci 

tarafından kurulmuş bir plarformdur.

Sanat alanında öne çıkan yenilikleri ve konuları keşfederken, 

sanat-meta ilişkisini, sanatçı, sanatsever ve markalar/sponsorluklar 

üzerinde değerlendirir ve araştırmaya açık yenilikçi alanlar geliştirir.

Sade Kolektif, sanatçılar ve kurumlar için kolektif bir bilinç ile sanat 

projeleri veya sanat odaklı pazarlama fikirleri üretir. Sanatçılarla sanata 

destek veren kurum ve markaları bir sergi alanı, proje alanı üzerinde 

bir araya getirir. Kurucularının pazarlama iletişimi deneyimini kullanarak, 

projelerin ve projelerinin içinde bulunan sanatçıların iletişim 

faaliyetlerini de profesyonelce yürütür. 

Sade Kolektif’in amacı, sponsor, kolektör ve sanat tüketicileri ile sanatçı 

üretimlerini desteklemek ve çeşitli sanat projelerine destek bulmak, 

böylece sanatın gelişimine katkıda bulunmaktır. Sade Kolektif, 

hem sanatçının hem de sanatseverin gelişimine odaklanmıştır ve 

her sanatçıya, küratöre, sanatsever kurum ve markalara açıktır.

Anachronismus sergisi,

Sanatçılar, sanatseverler ve markalar arasında köprüler kurmayı 

amaçlayan Sade Kolektif ile, sanatın kalbinde nefes alan ve açıldığı 

günden bu yana desteklediği projelerle sanata nefes veren 

The Marmara Pera’nın birlikte hayata geçirdiği ‘‘ Pera’da Sanat’’ 

projesi kapsamında açılmıştır.
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Karşıma çıkan her şeyde bir öykü, sebep ve sonuç ilişkisi arıyorum. 

Bazen dinlediğim bir şarkı zihnimde bir imge oluşturuyor. 

Bazen de baktığım bir resmin altına düşüncelerimi yazmak istiyorum.

                                                      Can Bonomo 



Sergiye adını veren “Anachronismus”, 

“Herhangi bir olay ya da varlığın içinde 

bulunduğu zaman dilimi (dönem) 

ile kronolojik açıdan uyumsuz olması” 

anlamına geliyor.

Can Bonomo “Anachronismus” serisinde, 

tarihsel imgeleri, şimdiki zamanın öğeleri 

ile birleştiriyor. Birbirlerinden, kronolojik 

ve mantıksal olarak tamamen bağımsız 

olan objeler, illüstratif figürlerin desteğiyle 

bir araya gelerek eğlenceli, renkli ama 

düşündürücü kavramsal işlere dönüşüyor. 

Hızla gelip geçen popüler kültür öğeleri, 

görsel hafızamız, geçmişin ruhumuzda 

bıraktığı duygusal izler, beynimize kazınan 

mesajlar, günlük hayatın sıradan parçaları 

ve zaman kavramının oyunları... Tüm bunlar, 

Can Bonomo’nun hayatının ortasına 

koyduğu şiir ve müziğinden de beslenerek, 

bilinçaltımızın fotoğrafları olarak 

karşımıza çıkıyor. 

Can Bonomo, eserlerinde ti’ye alarak 

sorguladığı bu kavram için şunları söylüyor: 

“Zamanın lineer bir fonksiyon olmadığını, 

saatlerimize bakıp geç kaldığımız sanrısını 

bize yaşatan şeyin ise insan icadı bir yanılgı 

olduğunu düşünüyorum. 2015 yılındayız ve 

saati ölçebilen tek şey hala ve sadece 

saatin kendisi. Bu karmaşık ve 

bilinmezliklerin içerisinde en eğlenceli 

bulduğum durum Anakronizm. 

Cep telefonuyla konuşan bir Napoleon ya 

da uzayda bir astronota muz ikram edilmesi 

zaman kavramını eğlenceli bir biçimde 

alter ediyor.”
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Short Story
150 X 150 cm
Karışık Teknik



Kids
245 X 140 cm
Karışık Teknik



Money, Money, Hang on
89 X 101 cm
Karışık Teknik

Head Set
85 X 85 cm
Karışık Teknik



Madonna Mental
82 X 92 cm

Karışık Teknik
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84 X 94 cm
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73 X 70 cm

Karışık Teknik



Love Child / 101 X 72 cm / Karışık Teknik
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Surgery
220 X 142 cm
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Liberte
145 X 145  cm
Karışık Teknik



Abra Cadabra Beta
132 X 71 cm
Karışık Teknik



Soma
76 X 101 cm
Karışık Teknik
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