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Üç Portre, 2020
pik döküm cast iron
64 x 64 cm

Hep yılbaşını beraber karşılayalım diye Galeri Siyah Beyaz’da 19 sergi açmışlığım ve bir o kadar
da yılbaşı kutlamışlığımız vardır. Bu seneki sergimde çok yeni bir misafirim var. Davetiyemdeki
heykelimi yiyen Faruk-Fulya Sade torunu (ki benim de torunum sayılır); sevgili Aksel Artukmaç.
Sera-Murat bebesi.
* Merak ettiği şeyleri sordu bana, ben de cevapladım. Kendisi bundan sonra A.A. diye anılacaktır, ben de B.M. diye.

A.A. : Dede, adının anlamı ne?
B.M. : Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir, babamın çok iyi dostu idi. Benim doğumum
yaklaştığında babama,
“Çocuğun adını M E R H A B A koysana güzel olur.” demiş.
Rahmetli annem başlamış ağlamaya. “Olmaz, dedesi koysun ismini.” demiş.
Ve dede Behzat ismini lügattan yanlış okuyup Bihrat demiş. Babamın adı da Vedat
olduğu için kafiyeli bulmuşlar ve konmuş adım. Seneler sonra anlamını buldum;
soyu sopu temiz, ak-pak anlamına geliyormuş Akselcim, severim adımı…

A.A. : Çok mu zor?
B.M. : Eh pek kolay sayılmaz ama çok zevklidir. Yoktan bir şey çıkıyor ve ona
bakan ah Bihrat’ın işi bu diyor. Bu tadından yenmez bir şey.
A.A. : Her şeyin heykeli yapılabilir mi?
B.M. : Evvvet, resmi yapılan her şeyin heykeli yapılır. En azından ben yapabilirim.

A.A. : Peki dedemim sen ne iş yapıyorsun?

A.A. : Dedemim acıktım. Sonra gene laflarız.

B.M. : Ben heykeltıraşım Aksel. Hem de yüksek.

B.M. : Tamam bebek!

A.A. : Zor mu heykel yapmak?

A.A. : Dede doydum biraz da kestirdim!

B.M. : Desen çizebiliyorsan hiç zor değil.

B.M. : Evvet yeni soru nedir?

A.A. : Peki neye yarar heykel dediğin şey?

A.A. : Yaptıklarını isimlediğini duydum. Nasıl koyarsın heykellerine bir isim?

B.M. : Gölge düşürmeye yarar. Gölge çok önemli bir şeydir. Olması için ille ışık
lazımdır. Işık da hayat demektir. Karanlıkta heykel yok olur.

B.M. : O yaptığımı bana hatırlatacak isimler koyarım. İsim koyarak da eğlenirim.

A.A. : Vay!!!

A.A. : Şu alfabeyi öğrendiğimde okuyup ben de eğlenecek miyim?
B.M. : Umarım!

B.M. : Ayrıca heykel anı demektir. Bellek demektir. Faruk dedenin heykelini
yapmıştım.

A.A. : Seni görünce döktürmüşsün diyorlar. Hepsi döküm mü işlerinin?

A.A. : Aa onu sen mi yaptın?

B.M. : Hayır. Bazıları kesim. Bazıları dikim. Çoğu döküm. Bir çoğu çizim, ama
bu döktürmüşsün sözü, genelde beğendiklerini belirtmek içindir.

B.M. : Tabii. O yediğin kırmızı boğa heykeli de benim. Doğduğun evde çok heykelim
vardır. Annen bir gün göstersin sana hepsini anlatarak.

A.A. : Ne kadar çok değişik malzeme var. Nasıl veriyorsun kararlarını?

A.A. : Desen ne demek?

B.M. : Her heykel kendi malzemesini ister, belli eder. Kösele mi, polistiren mi,
mum mu, taş mı, ahşap mı veya hepsi birden mi?

B.M. : Aklından geçeni, aklına geleni, akılda kaldığı gibi çizmek. Ve heykel yapmanın
olmazsa olmazıdır. Onun için hep bir defter taşımalısın ve her şeyi oraya çizmelisin. Bir
gün sana bir defterimi göstereyim. Bir yudum bi şeyler içerek bütün defteri anlatırım sana.

A.A. : Ben herhalde heykeltıraş olamam. Hiç malzeme tercihi yapamıyorum.
Ama babamın stüdyosundaki pizzalara bayılıyorum.

A.A. : Tamam.

B.M. : Gene laflarız Akseliko. Ha bu arada annen gibi sende Biko diyebilirsin bana.

B.M. : Başka soru?

A.A. : Oldu dedem! Öps…

Tabldot Çatallığı II, 2021
bronz bronze
29 x 15 x 10 cm

BİHRAT MAVİTAN
AKSEL ARTUKMAÇ
interview

Bull Bacak I, 2004
karışık teknik mixed media
25 x 21 x 12 cm

I opened 19 exhibitions at Gallery Siyah Beyaz so that we could enter the new year together, and
we also celebrated that many New Year's Eve. I have a new guest at my exhibition this year. Grandson of Faruk-Fulya Sade (whom I consider as my grandson too), who ate my sculpture in my invitation; dear Aksel Artukmaç. Sera and Murat’s baby.
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A.A. : What does your name mean, grandpa?

A.A. : Is it too hard?

B.M. : Halicarnassus Fisherman Cevat Şakir was a very good friend of my father.
When I was about to be born, he said to my father,
“It would be nice to name the child M E R H A B A.”
My deceased mother started to cry and said, “No, let his grandfather give his name.”
And the grandfather misread the name Behzat from the dictionary and said Bihrat.
Since my father's name is Vedat, they found it rhyming and my name was decided.
Years later, I found its meaning; it means, man with a pure background, white and
clean, dear Aksel, I like my name...

B.M. : Well, I cannot say it is very easy, but it's very enjoyable. Something comes
out of nothing and anyone who sees it says, yes, this is Bihrat's work. This is
incredible.

A.A. : Okay grandpa, what is your job?

A.A. : I am hungry grandpa. We talk later again.

B.M. : I am a sculptor. A master sculptor.

B.M. : Okay baby!

A.A. : Is it hard creating sculptures?

A.A. : Grandpa, I'm full, I took a nap!

B.M. : It is not if you can draw.

B.M. : Okay, what’s the next question?

A.A. : Well, what’s the use of this sculpture?

A.A. : I heard you give names to your works. How do you do that?

B.M. : It is used to cast a shadow. Shadow is something very important. It needs
light to exist. And light means life. In the dark, sculpture disappears.

B.M. : I give names that will remind me of what I made. I also have fun with naming.

A.A. : Wow!!!
B.M. : Sculpture also means memory. It means recollection. I made a sculpture of
your grandfather Faruk.
A.A. : Oh, did you made that?
B.M. : Of course. And that red bull sculpture you ate is mine too. I have many sculptures in the house where you were born. Let your mother show all of them to you one
day, by telling you their stories.
A.A. : What is a drawing?
B.M. : It is drawing what is on your mind and what comes to your mind, as it remains
in your mind. And it is indispensable for sculpting. That's why you should always
carry a notebook and draw everything there. One day, I should show you a notebook
of mine. I should tell you the story of the whole notebook while having a drink.

A.A. : Can anything be sculpted?
B.M. : Of courseee, everything that can be painted can also be sculpted. At least
I can sculpt.

A.A. : Will I also read them and have fun when I learn the alphabet?
B.M. : I hope!
A.A. : They say you have casted well when they see you. Are all of your works
castings?
B.M. : No. Some are made by cutting. Some are sewn and most of them are
castings. Many of them are drawings, but they use that phrase usually to indicate
that they like the works.
A.A. : There are so many different materials. How do you decide in between them?
B.M. : Each sculpture demands its own material, it shows you. It might be leather,
polystyrene, wax, stone, wood, or all at once.
A.A. : I think, can't be a sculptor. I can't choose in between materials. But I love
the pizzas at my dad's studio.

A.A. : Okay.

B.M. : We will talk again Akseliko. By the way, you can also call me Biko like your mom.

B.M. : Any other question?

A.A. : Ok my grandpa! kisss…

Sıfır Atık, 2021
polistiren polistren
34 x 32 cm

Bihrat Mavitan, Aksel Artukmaç, 2021, Siyah Beyaz
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