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‘Üçü Bir Yerde’, 2016
camaltı reverse glass

50 x 100 cm



MELİS GOLAR : Yaşam Çizgisi Oyuncuları sergisi, yaşamı tiyatral bir oyun gibi farklı   
sahnelerle tanımlıyor. Bir röportajınızda; yaşamı oyun, insanı da oyuncular 
olarak gördüğünüzden bahsediyorsunuz. Bu sergide bu iki görüş nasıl bir yer 
buldu? Serginin kapsamından biraz bahsedebilir misiniz? 

ALEV ERMİŞ MAVİTAN : Sevgili Faruk’un gidişi ile bu sefer oyuncularım yaşam çizgi-
sini sembolize eden altın bir çizgi üzerinde, ya da altın ve gümüş yaşam dalgaları 
önünde yer aldılar ve oyunlarına devam ettiler.

M.G. : Eserlerinizde dikkat çekici şekilde kadın figürleri ağırlık taşıyor. Oysa üzerine 
çalıştığınız oyun, iktidar, yaşam gibi konular cinsiyetsiz bir düzlemde. Fakat biçime 
aktarırken tasvirlerinizde çoğunlukla dişi anlatımlara rastlıyoruz. Bunun sebebi 
nedir?

A.E.M. : Dişilik fizikleri gereği doğurganlığı ve umudu temsil eder.  Bir konuyu, 
özellikle çetrefilli ağır bir konuyu, kadın üzerinden yorumlamak umudu hiç 
kaybetmemek içindir belki de.

M.G. : Eski bir teknikle yapılan camaltı eserler günümüzde çok yaygın değil. Bu 
teknikte ülkemizde, Türk minyatür sanatlarında kullanılan renkler, geometrik 
formlar, çizgisel ve halkalı görseller, dekoratif çiçekler, mitler ve folk hikayeler  
üzerinden kullanılıyor. Sizin eserleriniz bu eğilimlerden kimi zaman ilham almış 
gibi belirse de, aslında 16. yüzyıla ait kostümlere, batılı dekoratif sahne ve 
imgelere daha çok yer veriyor. Bu mana da ilham kaynaklarınız neler? 

A.E.M. :  Ben dünya bütünün bir parçasıyım, ruhum ve aklım hep gider, gezer. 
Yapabildiğimce bedenimi de taşırım. Kişinin tarihi oluşurken ne gördü ise ondan 
feyz alır, üretir. Ben ailemin de sayesinde, koca bir dünya sanat kütüphanesinde 
büyüme şansını elde ettim. Onlara baktım, onlarla rüyalar gördüm. Müzikte en çok 
arya severim, eski zaman filmlerine ve kıyafetlerine bayılırım. Operanın sahnesi 
kostümleri beni hep etkilemiştir. Zaten geçmişim de suyun öbür tarafından 
Girit’ten. İlham kaynağı dediğimiz de sanırım tüm bunlardan.

M.G. : Cam hem modern bir obje olarak çağdaş sanatta yerini alırken, aynı 
zamanda sanat tarihinde uzun geçmişe sahip olan bir materyal. Geleneksel 
manada kem gözlerden, hastalıklardan ve felaketlerden korunmak için 
kullanılmış ve kullanımında bu kavramlar üzerinde sıklıkla durulmuş. Sizin 
bilgelik, şifa, yaşam, doğruluk, iyilik kavramlarını öne sürüşünüz de benzer bir 
denklem üzerinden mi oluştu?

A.E.M. :  Elbette, çoğunda konsepti de belirleyen pozitif semboller var gizli ya da 
açık. Bu kadim teknik, ışıl ışıldır zaten. Camıyla, altın varağı  ile, renkleri ile… 
Pozitif enerjimi yüklerim onlara yaptıkça. Sevinirim. Baktıkça bakana bulaşsın 
diye.

M.G. : Sergide kağıt üzerine yağlı pastel çalıştığınız bir seri de var. Burada 
geliştirdiğiniz teknik de alışılmışın dışında, sizin geliştirmiş olduğunuz bir teknik. 
Bu teknik Yaşam Çizgisi Oyuncuları sergisinde nasıl bir yer buldu?

A.E.M. :  Bu resimler kağıt üzerine yağlı pastel ağırlıklı karışık bir teknikle 
yapılmıştır. Yağlı pasteli, yağlı boya gibi kullanmaktayım. Oyuncular bu resim-
lerde güneş ışıklarının suyun içinde yarattığı altın ve gümüş rengi yansımalardan 
feyz alan, yaşam dalgaları önünde yer almaktalar.

M.G. : Cam altı tekniğinin zorlukları olduğunu biliyoruz; hata kaldırmadığını ve 
pürüzsüz çalışılması gerektiğinden bahsediliyor. Tekniğin başka zorlukları da var 
mı, biraz bahseder misiniz? 

A.E.M. :  Geleneksel camaltı resimlerde desen ve motiflerin çiziminden düz boyama-
larla grafik bir anlatım söz konusudur. Genellikle küçük boyutlarda çalışılır. Ben 
ise camaltı resimlerimi boya resimlerim gibi kendime ait bir deformasyonla 
çizilen desenden, ışık, gölge, hacim ve espası önemseyerek sembolik anlamlara 
yer vererek, kendi boyama kurallarımla oluşturuyorum. Resimde desen varsa 
çizilir onun üzerine boyalar üst üste sürülerek transparanlıklarından ya da 
opaklıklarından yararlanılarak, yüzeye en son sürülen ışıklandırma dokunuşları ve 
toparlama tuşeleri ile resim yürütülür ve bitirilir. İşte bu yöntem benim camlatı 
resimlerimde tam tersine dönüyor.  Resmin bitmiş halini en baştan kurgulamak 
gerekiyor. Desen çiziliyor imza atılıyor. Işıklar ve toparlama tuşeleri ile işe 
başlanıyor. Hacim  verilerek alanlar kat kat kapatılıyor. Beynin tersine çalışması 
lazım, geriye dönüp düzeltmek söz konusu değil.
Bu arada neler oluşuyor diye camı devamlı çevirip, bakıp kontrol etmek gerekiyor. 
Boyut büyüdükçe hem canlılığı, hem ağırlığı yüzünden resmi çevirip kontrol 
etmek inanılmaz derecede zorlaşıyor.

M.G. : Daha önceden pastel yağlı boya, tual ve ahşap üzerine farklı malzemeler 
üzerinde çalışmalarınız var. Şimdi ise camaltı tekniği uyguluyorsunuz, gelecek 
projelerinizde yeni materyaller üzerine çalışmayı planlıyor musunuz?

A.E.M. :  Sanatçının kanatları vardır uçar, konar yine uçar. Bizi hep yeni ufuklar 
bekler.

M.G. : Şu anda ülkemizde veya dünyada sanat ortamında tartışmalı olarak 
gördüğünüz olumsuz bir ay olay veya sanat politikasında ilerleme olarak takip 
ettiğiniz olumlu bir olay var mı? Sizce bugün bahsedeceğiniz bu durumun 
yaşanmasının sebepleri nelerdir? Türkiye vereceğiniz örnek açısından nerede 
duruyor? Bizi düşünmeye itecek ne gibi konular vardır?  

A.E.M. :  Sanat piyasasında gençlere açılan kapıları olumlu buluyorum. Biz biraz 
daha yaşlanınca bizim sergi açma sıramız gelecek diye beklerken, gençlere 
kapılar açıldı. Bazı galeriler sadece gençlerle çalışıyor. Gençler açısından da çok 
hoş bir şey oldu bu. Belirli bir yaştan sonra hayatı onlara bırakmak lazım çünkü 
taze enerji, cesaret onlarda, sanatın bir yere gitmesi açısından verimli buluyorum 
onlara yapılan destekleri. Özellikle kuzey ülkelerinde gördüğüm belediyelerin 
desteklediği projelerle sanatçılara atölyeler veriliyor, burslar sağlanıyor, 
yurtdışında geçici konaklamalar organize ediliyordu. Bu bahsettiğim fırsatları 
kendi ülkemde görmek isterdim, kurumların arkasında durduğu bir sisteme çok 
güveniyorum. 

Haydi Dans Let’s Dance, 2016
kağıt üzeri yağlı pastel oil pastel on paper

75 x 50 cm



‘’Sanatçının kanatları vardır uçar, konar yine uçar. Bizi hep 
yeni ufuklar bekler.’’

‘’The artists have their own wings to fly, they land on and fly 
again. There are always new horizons waiting for us.‘’

Mola,  The Break, 2016
camaltı, yağlıboya reverse glass, oil paint

100 x 50 cm



Gündüz Gece Oyuncuları Day and Night Players, 2016
camaltı reverse glass

100 x 100 cm



Kırmızı Koltuk The Red Chair, 2016
kağıt üzeri yağlı pastel oil pastel on paper

75 x 50 cm



MELİS GOLAR : The Lifeline Players exhibition defines the life like a theatrical play 
in different stages. In an interview; you talk about that you see life as a play and 
human as players. How did these two point of views take a place in this exhibi-
tion? Could you tell us more about the exhibition?

ALEV ERMİŞ MAVİTAN : After dear Faruk’s leave, this time my actors took place on a 
golden line or in front of the waves of gold and silver waves symbolizing the 
lifeline and they continue their play.

M.G. : In your works, the female figures’ predominance bears a lot of attention. How-
ever, the subjects that you are working on such as play, power, life are on a gender-
less plane. However it is transmitted on the figures, we often encounter female 
expressions in your depictions. What is the reason of this?

A.E.M. : Physiology of femininity represents fertility and hope. Perhaps interpreting 
complex and heavy issues through feminity is not to lose hope.

M.G. : An old technique under glass works are not very common today. In our 
country this technique is conveyed through the colors appear in Turkish minia-
ture, geometric forms, linear and annular imagery, decorative flowers, myths 
and folk stories. Although your works are seem to get inspiration by these trends, 
the predominance of the 16th century costumes and western decorative scenes 
and imagery appear in your works. In this sense what are your inspirations?  

A.E.M. :  I am a part of the whole world, my spirit and mind always travel. I carry my 
body as much as I can. The person takes what she sees and produce from it. and 
produce from it when the history of that person built. Thanks to my family, I grew 
up on the pages of a world of art library. I looked at them, I dreamed with them. I 
like aria the most in music, and I love old-time movies and clothes. The stage of 
Opera always fascinates me. Besides my past is from the other side of the water, 
Crete. So the inspiration is all coming from these.

M.G. : Glass is a material with a very long history in arts, while at the same time 
taking its place in contemporary art as a modern object. Traditionally, it has 
been used as a protection from the evil eye, precaution for diseases and disas-
ters, such that this concept has been frequently addressed. Did your assertion of 
the concepts of wisdom, healing, life, righteousness, goodness come from a simi-
lar equation?

A.E.M. :  Indeed there are some obvious or hidden positive symbols that indicates the 
concept. This old technique is sparkling… with the glass, the golden vine and 
colors. The more I create them I load them my positive energy. I become happy. 
Just so, the ones who look at it take.

M.G. : There is also a series of oil pastels on paper in this exhibition. The technique you 
develop here is also an unusual. How did your technique emerge on The Lifeline 
Players exhibition?

The Lifeline 
Players

A.E.M. :  These pictures are made with oil pastel on paper. I use oil pastel like an oil 
paint. The players take part in these paintings in front of the life waves that 
reflects the gold and silver sunlight reflections inside the water. 

M.G. : We know that the reverse glass method has difficulties, that it does not hold any 
error and needs to work smoothly. Does this technique have any other difficulties 
can you mention about it? 

A.E.M. :  In traditional reverse glass paintings; drawings and motifs are drawn in a 
graphic style with plane coloring. Generally, these are worked in small scales.
I like to make my reverse glass paintings with my own painting rules, after drawing 
figures, lights, shadows, volume and spacing, including the symbolic meanings 
within, in respect to my own deformation methods. If there is a pattern in a paint-
ing, it is drawn and colored according to their transparency or opacity and the 
touches on light and correction palpations are made and the process finishes. This 
method is exactly the opposite on my reverse glass paintings. It is necessary to 
reconstruct the finished state of the painting from the very beginning. The pattern 
is drawn and signed. It begins with the lights and palpation correction. The spaces 
are closed by giving volume layer by layer. Your brain has to work backwards, 
there is no chance to go back and restore the mistakes.
In the meantime, it needs to be controlled continuously by turning the glass 
reverse.  As the size grows, it becomes incredibly difficult to reverse and control 
the picture because of both the glass weight and the width. 

M.G. : You have worked on different materials such as pastel, oil on canvas or 
wood. Now you are applying reverse glass technique. Do you plan to work on 
new materials in your future projects?

A.E.M. :  The artists have their own wings to fly, they land on and fly again. There are 
always new horizons wait for us.

M.G. : Are there any developments both in our country or from around the world, that 
you feel as controversial as negative or one that you find as an improvement, as 
positive, in terms of art politics? Why do you think that these situations transpiring 
in these days? Where does Turkey stand in terms of your example?

A.E.M. : I find doors opening incentives to young people are very positive in arts 
market. We were waiting to get little older to get an opportunity to open an exhibi-
tion, suddenly galleries open new doors to the young artist. Some galleries only work 
with young people. It is very nice for young people as well. After a certain age, it is 
needed to leave the life to them because they are the ones who have the fresh energy, 
and courage. I find this support very efficient for the development of art. In the north-
ern countries the projects supported by the municipalities were providing studios, 
scholarships, temporary residencies on abroad. I wish I hear all these opportunities 
that I have mentioned would have been applicable in my country as well, I trust 
systems that art institutions stand behind.



tasarım design: sera sade röportaj interview: melis golar çeviri translation: melis golar 
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GELECEK SERGİ UPCOMING EXHIBITION

‘İnsan’
14.04.2017 - 08.05.2017

MURATHAN ÖZBEK

Faruk Sade, Siyah Beyaz
Ankara, 1994


