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MELİS GOLAR : Yıllardır Ankara’da sanat üretiminize devam ediyorsunuz. Ankara’ya 
mahsus, şehrin kimi zaman içine çeken kimi zamansa yabancılık uyandıran hali 
sizi ve eserlerinizi nasıl etkiliyor ?

ALİ KOTAN : Sanat üretmenin bireysel davranış bütünlüğünün dışında, kentlerin bu 
sürece katkısı, kuşkusuz oldukça değerli. Yaşayan kentlerin organizmasının 
sürekli yenilendiği, çeşitlendiği bir zeminde; kişi yaşamın zenginliğini daha bir 
kavrama sürecine girer. Geçmişin sıcak ve üretken gelişiminde Ankara, 
doyurucu görsel ve yaşamsal ilişkilerdeki tatmin edici varlığını günümüzde azda 
olsa yitirirken, değerliliğini sürdüren, yaşamaya çalışan, renklendiren zeminler 
dışında kuru, karanlık, içine dönük bir atmosfer sunuyor. Bunun "bize" 
yansıması ise ironik bir şekilde içe dönük de olsa, kendimizi zenginleştirerek var 
olma ve direnme sürecini korumaktır.

M.G. : Peki, Ankara sanat piyasasını takip ediyor musunuz? Üretimleri ve genç 
sanatçıları nasıl buluyorsunuz?

A.K. : Önemli kurumların Ankara'dan çekildiği ve sanatla bütünleşen kesiminin 
kısmen de olsa politik zorlamalarla Kent’i terk ettiği bir ortamda, piyasayı belir-
leyen zemin zayıflar ve bu zayıflık üreteni de etkiler. Gündelik piyasadan 
olabildiğince uzakta olmanın "ÖZGÜRLÜGÜNÜ" yıllardır tadıyorum. Bu 
ortamda gençlerin özgür ve sorgulayan yeninin peşine düşmeleri, etkili 
gösterimlerde bulunmaları ve savunmaları belki de Ankara’yı saran sisin içinde 
en aydınlık taraf benim için.

M.G. : Savrulan Sessizlik sergi ismi oldukça çarpıcı. Siz etrafına duyarlı, sosyal ve 
politik durumları takip eden, bu durumların oluşturduğu içsel kaygıları 
bünyesinde barındıran ve onu tuale aktaran bir sanatçısınız. Bu serginin 
uzantıları, geçmişle bugünü arasında sizde bıraktığı izler nedir? Anışı, sergilenişi 
kısaca eserlerinizle geçirdiğiniz süreçten bahseder misiniz?

a.k. :  Sanatçının duyarsız ve edilgen olmayan yürüyüşü, bana her zaman acı 
vermiştir. ‘Ne yapılabilir?’ denkleminin tek çözümü vardır: Özgürlükleri savun-
mak. Söz söyleme edilgenliği, sanatın özgürlük alanıdır. Karanlığın gizlendiği 
ininden aydınlıkta "hayat" bulması, kendi serüvenimi daha anlamlı kılıyor. 

Geçmişin sessizlik içinde kendine yer bulduğu ve tırmalamalarını aralıksız 
sürdüren, gittikçe gün yüzüne çıkmayı bekleyen bir gerçekliğe dönüşmesi, 
serginin "SAVRULAN SESSİZLİK" anlamına bürünmesini doğurdu. Katman 
katman istiflediğim yaşanmışlıkların ve anıların yüzeyi işgali söz konusu 
olduğunda, beyaz ligin içerisinden sıyrılan, sözünü söyleyen, bağırmayan tedirgin 
edeceğini bilerek resmin içerisinde yer edinen bir savrulmaya dönüştü.

M.G. : Bazı gerçekliklerin gizlendiği hayali bir yerlerde dolaşırken keskin şekilde 
de şiddeti hissediyorum resimlerinizde. Karşıtlık ve ikilemlerin hem resimleri- 
nizde hem de yazılarınızda çekici bir uyumluluğu var. Bu sergide ise aydınlık ve 
ferahlık duygusu veren 'beyazın' varlığı baskın. Karşıtlıklar yaratma hali, bu 
sefer beyazda nasıl bir yer buluyor? 

a.k. :  Günümüzün ve geçmişin bizde bıraktığı ‘karşıtlık ve ikilemlerin’gittikçe ifade 
edebilme özgürlüğünün zorlaştığı bir donemden geçiyoruz. "Şiddet" ve çığlık 
benim derinlerimde gizini koruyan, dışarıya karşı bir sanatçının kendini sakladığı 
karanlıktan çıkabilen iki görsel bicim. Zamanla, sadeleşmemeyle çığlığın sessiz- 
liğini birlikte yaşıyorum. İlgilenen, saran, sorgulayan gerektiğinde uysallaşan 
çabamın görsel bütünlüğe erişmesi, aydınlık ve ferah biçimlerin kendince var 
olmaya başlaması, gerginliğin beyaz içinde saklanıyor olması geldiğim "geçici" 
bir NOKTA.

M.G. : Günümüzde giderek etrafımızda önemsememe durumu veya yapay tepkililik 
hali sanata ve sanatçıya sizce nasıl etki ediyor? Sanat piyasasının isteklerine ayak 
uydurmak sanatçıyı gerçeklikten koparıp tepki duyma şeklini sessizleştiriyor mu?

A.K. :  Önemsememe ve yapay tepkisellik hali yalnızca sanatın ve sanatçının içinde 
olduğu bir boşluk değil. Toplumu da sarıp sarmalayan bir karanlık yumak. Tabi 
ki sanatın muhalif yönü sevdirmek, beğendirmek kaygısından uzak, sarsmak ve 
meraklandırmak. Çağdaş sanatın günü yakalayan sesi çığlığa dönüştüğünde, bu 
yumak çözülerek aydınlanabilme umudunu korur. Sanatçının yalnızca biçim 
seviciliğine dönüşmesi, düşünce ve akıldan uzak bir yaşama kapı açması, piyasa 
nın istek ve ucuzluğunu besleyen suni bir sanatçı topluluğuna dönüşmesi 
‘umursamazlığı’ da tehlikeli bir boyuta yükseltiyor.
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MELİS GOLAR  : You have been continuing your artistic production in Ankara for years.  

Pertining to Ankara there is sometimes an aspiring side while it also has an alienat-

ing rouse; how are these dilemmas affecting you and your works?

ALİ KOTAN :  Besides completeness of personal acts in artistic productions, undoubtly 

the contribution of the cities is quite valuable in this process. One can go into 

better grasping of the richness of life where the living cities organism’s continu-

ously regenerates and varies on a surface. Even though Ankara, descents, even a 

little, its satisfactionary existence of visual and vital relations, within the past 

warmth and productive development, maintains its value; tries to adapt living, 

apart from colorful surfaces; offers the dry, dark and dull atmosphere. The reflec-

tion, even though is ironically introverted, still enables “us” to enrich ourselves 

and protects the process of exist and resist. 

M.G. : So, do you follow Ankara’s art market? How do you find productions and 

young artists?

A.K. :  In an environment where the important institutions withdrew from Ankara and 

art integrated segment partially abandoned the city due to the political pressures, the 

designating surface weakens and that affects the producers. I have been enjoying       

‘‘ FREEDOM ’’ of being distant from the daily market, for many years. Perhaps the 

brightest side for me in the mist surrounding Ankara is, free youth chasing the 'ques-

tioning new' , showing effective demonstrations and defending it in this atmosphere. 

M.G. : Slathered Silence title is very striking. You are such an artist who is sensitive 

to his environment, following social and political conditions and harboring the 

intrinsic apprehensions and transferring these on the canvas. What are the exten-

sions, the traces left on you from the past to the present in this exhibition?

A.K. :  Insensitive and impassive movement of artists always give me pain. There is 

only one solution ‘what to do’ equality: “Fighting for freedom.” The passivity of 

utterance is arts’ field of freedom. The forth coming of darkness from its hidden cave 

and finding a “life” in brightness is making my adventure meaningful. The transfor-

mation of past where it finds its place in silence and keeps the non-stopping scratch-

ing transforms into reality, each day waits for the light to come has folded the exhibi-

tion into meaning “Slathered Silence”. The invasion of lived and memorized that I 

have hived layer by layer Is the matter happened to be moving away from the ‘white’ 

league, talking without shoothing but become a Slathering where it finds it place in 

paintings. 

M.G. : While revolving around some imaginary places where the realities hide, I feel 

a sharp violence in your paintings. There is an attractive cohesion of the opposi-

tions and dilemma both in your paintings and your writings. In this exhibition there 

is a dominancy of the brightness and freshness feeling given by ‘white’. How did 

you position this opposition attitude this time in white? 

A.K. : We are passing through an era where the “oppositions and dilemmas” left to 

us from past and present, gets harder to express in freedom.“Violence” and scream 

are two visual form shelters its mystery in deep down of me, which could come out 

from an artist’s hidden darkness. In time, having no purity, I live inside the silence 

of a scream. My interested, grasped, questioned and if necessary tamed efforts, 

reach to the visionary completeness, the appearance of the brightness and fresh 

forms emerging own its own, and the tension hiding inside white is a ephemeral 

SPOT that I have reached. 

M.G. : How do you think that today’s growing carelessness of our environment and 

artificial anarchism stance affect art and artists? Is adapting oneself to the art 

market’s demands, silencing the shape reactions of the artists?

A.K. : Carelessness and artificial anarchism is not a loose end that is only for art and 

artists. It is a dark slot winding up the whole society. Indeed, the opponent side of 

art is distant from hesitating to make people like and enjoy, but to make them shake 

and get curious. When contemporary art’s embracing voice of the day turns into a 

scream, that slot still holds the hope of unwinding and enlightening. The transfor-

mation of the artist into a formative likeness, the life opening a door distant from 

thought and wisdom, transformation of an artificial artist community which 

nurtures the market demands and cheapness; rises the “carelessness” to the level 

of threat.
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