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Kırmızı Görüyorum... Je Vois Rouge...
Siyah Karıştırıyorum... Je Broie Du Noir...



MELİS GOLAR  : Serginin ismi "kırmızı görüyorum… siyah karıştırıyorum...”(je vois 
rouge… je broie du noir…)  Fransızca anlamında aynı zamanda, kızgınım, 
karamsarım, karalara büründüm, manasını da taşıyor. Ümitsizliği içinde 
barındıran bu sergi ismi sizin eserlerinizde nasıl bir yer buluyor?  

FİGEN CEBE  : yalnız Türkiye'de değil, tüm dünyada, çok zor bir dönemden geçi-
yoruz... çocukluğumdan bu yana, dünyada ve Türkiye'de, bölgesel savaşlar, 
soğuk savaş, ihtilaller, darbeler oldu... ama hep ilerleme kaydedebileceğimizi, 
savaşların biteceğini, daha adil bir dünya düzeni kurulabileceğini, barış 
olabileceğini ümit edebiliyorduk… kısaca söylemem gerekirse, ümit vardı... 
küreselleşme; SSCB'nin çöküşü ve internetin de yardımıyla, kapitalist sistemin 
daha da vahşileşmesine neden oldu, baş döndürücü bir hız kazandı ve son 
ekonomik kriz de dünyayı bu duruma getirdi... hayatım boyunca bir çok değişik 
ülkede yaşadım, şimdilerde de, Türkiye, Fransa ve İngiltere'de yaşadığım ve 
dünyada olup, biteni çok yakından takip ettiğim için, gidişat beni korkutuyor ve 
ümitsizim... önceleri üzülüyordum, bir süreden beri üzülemiyorum, çok kızgın 
ve karamsarım... galiba durumun kötülüğünden, mantığım kontrolü ele geçirdi... 
normalde iyimser bir insanım, muhakkak iyi bir şeyler bulup, onlara 
odaklanırım; hala bunu yapmaya çalışıyorum, zorlansam da... resimlerimde bu 
çatışma var zannediyorum... 
bu durumun yanı sıra, bu sene, arka arkaya çok değer verdiğim, çok sevdiğim iki 
insanı, önce Yaman Kayıhan'ı, sonra da Faruk Sade'yi kaybetmek beni çok 
üzdü... son resimlerimi yaparken, Faruk hep karşımdaydı... 
işlerim, her zaman düşüncelerimle psikolojimin karışımından etkilenir; 
düşüncelerimin rengini, atmosferini yansıtırlar... kullandığım simgeler ve 
imgeler de, ifade etmek istediğim mesajları resmederler... çeşitli nedenlerle 
dağılan parçalarımı toplamama da yardım ederler... bir önceki ve bu serginin 
isimleri, resimler bittikçe, doğal olarak, kendiliğinden ortaya çıktı... fransızca 
olarak... aramam gerekmedi... 

M.G. : “Soyutlama derin gerçekleri ifade etmek için kolay bir yol… dışarıdan 
gözükene, içim karşı çıktığı zaman, resmim iç dünyamı yansıtır.” diyerek 
sanatınızla iç dünyanızı bize açtığınızı vurguluyorsunuz. Kullandığınız imge ve 
simgeleri kimi zaman belirgin nesnelerle öne çıkarırken, kimi zaman da soyut 
silüetleri titrek ışık hüzmelerinin içine gizliyorsunuz. Işık aynı zamanda yaşama 
dair referanslar da veriyor. İmgelerin seçimini rastlantısal mı yapıyorsunuz 
yoksa iç dünyanızın somutlaştığı seçimler diyebilir miyiz? 

Kırmızı Görüyorum...
Siyah Karıştırıyorum...

F.C. : odaklanıp, ne yapacağıma karar vermem uzun sürer, sonra ufak karalamalar 
yaparım, sonra desenleri tuval üzerine çizer, üzerlerinde oynarım... bilinç ile 
bilinçaltım, imge ve simgeleri seçerken birbirleriyle paslaşır... içgüdülerimin 
yardımıyla da, uygun geldiğinden emin olduğum seçimleri yaptıktan sonra, 
seçimlerimi sorgulamam... sorunuzun içinde, cevabım var aslında...özet olarak, 
aynen söylediğiniz gibi, ışık da, imge ve simgeler de yaşama, dünyaya dair 
referanslar veriyor ve bunlar, iç dünyamın somutlaştırdığı rastlantısal seçim-
lerin sonuçları..
. 
M.G. : Sergide siyah boya kullanmadan farklı renklerin karışımından ‘siyah’ı elde 
ettiğiniz bir seri ile karşı karşıyayız. Siyahı kullanmamanız, karanlığı tam 
olarak kabullenmeme hali mi? 

F.C. : resimlerimde, tüp içinden siyah renk çok nadiren kullanırım... siyah olarak 
algılanan renk aslında çeşitli renklerin en koyu halidir... bu yüzden, elde etmek 
istediğim atmosfere en uygun siyahı kendim karıştırmayı tercih ediyorum... 
sıcak bir siyah ile soğuk bir siyah için ayrı karışımlar hazırlarım... karanlığı 
reddetmem, ışığın varlığı en güzel karanlık sayesinde kendisini gösterir... 
görsel olarak da, felsefi ve psikolojik olarak da... 

M.G. : Resimleriniz ince boya katmanlarından oluşuyor ve kullandığınız teknikte 
her katın boya kurumadan tamamlanması gerektiğinden bahsediyordunuz. Bu 
biraz da resminizle geçirdiğiniz süreç için zaman yönetimini önemli kılıyor. 
Tekniğinizin eserlerinizle olan iletişiminizde bir anlamda performatif bir tarafı 
var mı?

F.C. : yapılışında var diyebilirim...  deseni tuvalde bana en uygun haline getirdik-
ten sonra, boya ile hem fiziksel hem de zihinsel bir çeşit trans evresine girerim... 
gözlerim hem görür, hem görmez olur... boyaların ve fırçaların yakın mesafe 
uygulama tekniğine odaklanarak, resmin detaylarında kaybolmak gibi bir 
durum... kollarımın, ellerimin uzantısı fırçalar beynimin gönderdiği emirlere 
uymaya çalışsalar da; hem fırçalar, hem de boyalar özgürlüklerini ilan edip, 
sürprizler yaratırlar... izleri takip edip, merakla beklerim... hiç ara vermeden, 
boya kurumaya başlamadan bütün resmin bir kat boyası bitene kadar, boyamaya 
devam ederim... uzaklaşmadan, ne yaptığımı göremem... bu süreçte, zaman 
yönetimi çok önemli, boyanın kurumaması lazım... kurumayı geciktiren malze-
meler var, ama istediğim dokuyu elde edebilmek için kullanmak istemiyorum...

M.G. : Bu sergide bir önceki serginizde bulunan “Kırmızı Görüyorum” serisinin 
yanı sıra yeni siyah bir seriyle de karşı karşıyayız. Eserleriniz konu açısından 
birbirine eklenerek belki biraz zamanın getirdikleriyle de değişime uğrayarak, 
yeni anlamlar kazanıyor. Yalnızca resimlerinizde değil ben  yazılarınızda da 
sıkça kullandığınız üç nokta (…) gibi söylediklerinize son noktayı 
koymayışınızda da benzer bir durum görüyorum. Yaşamın süregelen ve hiç 
bitmeyen deviniminin sizin sanatınıza olan etkisinden bahseder misiniz? 

f.c. : ben düşünceye, düşünme eylemine çok önem veririm... hayatta her şeyi, 
uzun uzun düşünceler, okumalar, tekrar düşünmeler sonucunda yaparım... çabuk 
karar vermem genellikle o konuyu daha önce düşünmüş olmamdan ileri gelir... 
bu, "yanlış yapmam" anlamına gelmesin... ama hayatımın o etabında, bana, 
kişiliğime en uygun gelen karar odur... sonradan pişmanlık duymam, yaşamam 
gerekeni yaşarım... sanat konusunda da bu böyle oldu, olmaya devam ediyor... 
her insan tektir, başka kimseye benzemez... kendi kişiliğimin, birikimimin, 
hikayemin sonucunda,  bunların karışımından ortaya çıkan, özgün işler üretmeye 
devam etmek, çok önem verdiğim bir konu... özgünlük, samimiyet, dürüstlük, 
doğallık; insanda, hayatta ve sanatta en değer verdiğim olgular... 
hayatta çeşitli dönemlerden geçsek de, bu dönemler,  bir zincirin halkaları gibi, 
birbirlerine hep bağlıdır, birbirlerinden bağımsız değildir... sanatla yaşam da 
birbirine benzer... aynen, bir zincirin halkaları gibi, işlerim arasında da doğal 
olarak hep bir bağlantı var... hatta, bir çok defa, aynı şekilleri kullanarak 
yaptığım seri resimler var... bunun nedenini bir çok kez anlattım, ama yine tekrar 
edeyim... her resmi, herhangi bir transfer tekniği kullanmadan, baştan sona 
ellerimle çizdiğim, boyadığım ve aşağı yukarı aynı renkleri kullandığım halde, 
sonuç hep farklı... bu serilerin aralarındaki büyük/küçük farklılıklarla birlikte 
oluşturdukları kompozisyonları çok seviyorum... 
"üç nokta"ya gelince "nokta"yı sevmiyorum, sert geliyor... ölüm dahil, hiç bir 
şeyin ‘nokta’ anlamında sonu yok... ve her konuda, söylenecek o kadar çok şey 
var ki... ‘nokta’ koymak, söylediklerime, yazdıklarıma adeta mutlak bir değer 
katıyormuşum hissi veriyor... ve ben ‘mutlak’ hiçbir şeyi sevmiyorum... 
değişkenlik, adaptasyon, yumuşak geçişler, daha uygun geliyor... huzur 
veriyor... bir de, özel isim durumları hariç, büyük harfi sevmiyorum... bu 
söyleşide de öyle olmasını rica ediyorum... 

M.G. : Kullandığınız teknik kendine özgünlüğünü hep koruyor. Bir röportajınızda 
farklı medyumlara duyduğunuz ilgiden de bahsediyorsunuz ve işlerinizde ileride  

videoya da yer vermeyi düşündüğünüzü belirtiyorsunuz. Acaba bir sonraki 
seride böyle sürprizle karşılaşacak mıyız?

f.c. : hep istiyorum, senelerdir, projeler üzerinde düşünüyorum, ama daha uygu-
lamaya geçemedim... itiraf etmeliyim ki, biraz teknik ve teknolojik desteğe 
ihtiyacım olacağı için böyle... söz vermeyeyim, ama belli mi olur ? 

M.G. : Şu anda ülkemizde veya dünyada sanat ortamında tartışmalı olarak 
gördüğünüz  olumsuz değerlendirdiğiniz veya sanat politikası olarak ilerleme 
olarak takip ettiğiniz olumlu bir karar olarak düşündüğünüz bir olay var mı 
sizin için? Sizce bu gün, bu durumun yaşanmasının sebepleri nelerdir? Türkiye 
vereceğiniz örnek açısından nerede duruyor? 

f.c. : sanat & kapital, sanat & siyasi/dini güçler arasındaki ilişkiler her zaman 
çok yakın, çok belirgin olmuş... kapitali, gücü ellerinde tutanlar; sanatı 
güçlerinin göstergesi olarak kullanmışlar... Türkiye bu konularda hala 
öğrencilik, çıraklık döneminde... geçmişi kısa, bugünü de "kısıtlı, kısıntılı"...   
ara ara, ilerleme kaydedilse de, engel çok fazla... ayrıca, detaylara girmeden, 
"güzel sanat" öğrencilerinden başlayarak, sanatçısının, sanat tarihçisinin, gale-
ricisinin, koleksiyoncusunun, sanatla ilgili herkesin kendini eğitmesi, 
eğitilmesi ve bu eğitimin sürekli olması lazım... 
"eğitim" ve "kadına bakış ve kadın hakları" (özellikle "kadın sanatçı" demiyo-
rum) konularına örnek olarak da, bir Türk koleksiyoncunun bana söylediği 
sözleri örnek olarak vermek istiyorum... sözler aynen şöyle: "ben, kadın 
sanatçıların eserlerini almam, zira kadınlar, evlenirler, çocuk doğururlar, meno-
poza girerler vs ve çalışmaya devam etmezler"... 

sanat, yaşamın bir parçasıdır, ülke ve dünya gerçeklerinden bağımsız olması 
olanaksızdır...  



MELİS GOLAR  : Serginin ismi "kırmızı görüyorum… siyah karıştırıyorum...”(je vois 
rouge… je broie du noir…)  Fransızca anlamında aynı zamanda, kızgınım, 
karamsarım, karalara büründüm, manasını da taşıyor. Ümitsizliği içinde 
barındıran bu sergi ismi sizin eserlerinizde nasıl bir yer buluyor?  

FİGEN CEBE  : yalnız Türkiye'de değil, tüm dünyada, çok zor bir dönemden geçi-
yoruz... çocukluğumdan bu yana, dünyada ve Türkiye'de, bölgesel savaşlar, 
soğuk savaş, ihtilaller, darbeler oldu... ama hep ilerleme kaydedebileceğimizi, 
savaşların biteceğini, daha adil bir dünya düzeni kurulabileceğini, barış 
olabileceğini ümit edebiliyorduk… kısaca söylemem gerekirse, ümit vardı... 
küreselleşme; SSCB'nin çöküşü ve internetin de yardımıyla, kapitalist sistemin 
daha da vahşileşmesine neden oldu, baş döndürücü bir hız kazandı ve son 
ekonomik kriz de dünyayı bu duruma getirdi... hayatım boyunca bir çok değişik 
ülkede yaşadım, şimdilerde de, Türkiye, Fransa ve İngiltere'de yaşadığım ve 
dünyada olup, biteni çok yakından takip ettiğim için, gidişat beni korkutuyor ve 
ümitsizim... önceleri üzülüyordum, bir süreden beri üzülemiyorum, çok kızgın 
ve karamsarım... galiba durumun kötülüğünden, mantığım kontrolü ele geçirdi... 
normalde iyimser bir insanım, muhakkak iyi bir şeyler bulup, onlara 
odaklanırım; hala bunu yapmaya çalışıyorum, zorlansam da... resimlerimde bu 
çatışma var zannediyorum... 
bu durumun yanı sıra, bu sene, arka arkaya çok değer verdiğim, çok sevdiğim iki 
insanı, önce Yaman Kayıhan'ı, sonra da Faruk Sade'yi kaybetmek beni çok 
üzdü... son resimlerimi yaparken, Faruk hep karşımdaydı... 
işlerim, her zaman düşüncelerimle psikolojimin karışımından etkilenir; 
düşüncelerimin rengini, atmosferini yansıtırlar... kullandığım simgeler ve 
imgeler de, ifade etmek istediğim mesajları resmederler... çeşitli nedenlerle 
dağılan parçalarımı toplamama da yardım ederler... bir önceki ve bu serginin 
isimleri, resimler bittikçe, doğal olarak, kendiliğinden ortaya çıktı... fransızca 
olarak... aramam gerekmedi... 

M.G. : “Soyutlama derin gerçekleri ifade etmek için kolay bir yol… dışarıdan 
gözükene, içim karşı çıktığı zaman, resmim iç dünyamı yansıtır.” diyerek 
sanatınızla iç dünyanızı bize açtığınızı vurguluyorsunuz. Kullandığınız imge ve 
simgeleri kimi zaman belirgin nesnelerle öne çıkarırken, kimi zaman da soyut 
silüetleri titrek ışık hüzmelerinin içine gizliyorsunuz. Işık aynı zamanda yaşama 
dair referanslar da veriyor. İmgelerin seçimini rastlantısal mı yapıyorsunuz 
yoksa iç dünyanızın somutlaştığı seçimler diyebilir miyiz? 

F.C. : odaklanıp, ne yapacağıma karar vermem uzun sürer, sonra ufak karalamalar 
yaparım, sonra desenleri tuval üzerine çizer, üzerlerinde oynarım... bilinç ile 
bilinçaltım, imge ve simgeleri seçerken birbirleriyle paslaşır... içgüdülerimin 
yardımıyla da, uygun geldiğinden emin olduğum seçimleri yaptıktan sonra, 
seçimlerimi sorgulamam... sorunuzun içinde, cevabım var aslında...özet olarak, 
aynen söylediğiniz gibi, ışık da, imge ve simgeler de yaşama, dünyaya dair 
referanslar veriyor ve bunlar, iç dünyamın somutlaştırdığı rastlantısal seçim-
lerin sonuçları..
. 
M.G. : Sergide siyah boya kullanmadan farklı renklerin karışımından ‘siyah’ı elde 
ettiğiniz bir seri ile karşı karşıyayız. Siyahı kullanmamanız, karanlığı tam 
olarak kabullenmeme hali mi? 

F.C. : resimlerimde, tüp içinden siyah renk çok nadiren kullanırım... siyah olarak 
algılanan renk aslında çeşitli renklerin en koyu halidir... bu yüzden, elde etmek 
istediğim atmosfere en uygun siyahı kendim karıştırmayı tercih ediyorum... 
sıcak bir siyah ile soğuk bir siyah için ayrı karışımlar hazırlarım... karanlığı 
reddetmem, ışığın varlığı en güzel karanlık sayesinde kendisini gösterir... 
görsel olarak da, felsefi ve psikolojik olarak da... 

M.G. : Resimleriniz ince boya katmanlarından oluşuyor ve kullandığınız teknikte 
her katın boya kurumadan tamamlanması gerektiğinden bahsediyordunuz. Bu 
biraz da resminizle geçirdiğiniz süreç için zaman yönetimini önemli kılıyor. 
Tekniğinizin eserlerinizle olan iletişiminizde bir anlamda performatif bir tarafı 
var mı?

F.C. : yapılışında var diyebilirim...  deseni tuvalde bana en uygun haline getirdik-
ten sonra, boya ile hem fiziksel hem de zihinsel bir çeşit trans evresine girerim... 
gözlerim hem görür, hem görmez olur... boyaların ve fırçaların yakın mesafe 
uygulama tekniğine odaklanarak, resmin detaylarında kaybolmak gibi bir 
durum... kollarımın, ellerimin uzantısı fırçalar beynimin gönderdiği emirlere 
uymaya çalışsalar da; hem fırçalar, hem de boyalar özgürlüklerini ilan edip, 
sürprizler yaratırlar... izleri takip edip, merakla beklerim... hiç ara vermeden, 
boya kurumaya başlamadan bütün resmin bir kat boyası bitene kadar, boyamaya 
devam ederim... uzaklaşmadan, ne yaptığımı göremem... bu süreçte, zaman 
yönetimi çok önemli, boyanın kurumaması lazım... kurumayı geciktiren malze-
meler var, ama istediğim dokuyu elde edebilmek için kullanmak istemiyorum...

İsimsiz Untitled, 2015
tual üzeri yağlıboya oil on canvas

150 x 60 cm

M.G. : Bu sergide bir önceki serginizde bulunan “Kırmızı Görüyorum” serisinin 
yanı sıra yeni siyah bir seriyle de karşı karşıyayız. Eserleriniz konu açısından 
birbirine eklenerek belki biraz zamanın getirdikleriyle de değişime uğrayarak, 
yeni anlamlar kazanıyor. Yalnızca resimlerinizde değil ben  yazılarınızda da 
sıkça kullandığınız üç nokta (…) gibi söylediklerinize son noktayı 
koymayışınızda da benzer bir durum görüyorum. Yaşamın süregelen ve hiç 
bitmeyen deviniminin sizin sanatınıza olan etkisinden bahseder misiniz? 

f.c. : ben düşünceye, düşünme eylemine çok önem veririm... hayatta her şeyi, 
uzun uzun düşünceler, okumalar, tekrar düşünmeler sonucunda yaparım... çabuk 
karar vermem genellikle o konuyu daha önce düşünmüş olmamdan ileri gelir... 
bu, "yanlış yapmam" anlamına gelmesin... ama hayatımın o etabında, bana, 
kişiliğime en uygun gelen karar odur... sonradan pişmanlık duymam, yaşamam 
gerekeni yaşarım... sanat konusunda da bu böyle oldu, olmaya devam ediyor... 
her insan tektir, başka kimseye benzemez... kendi kişiliğimin, birikimimin, 
hikayemin sonucunda,  bunların karışımından ortaya çıkan, özgün işler üretmeye 
devam etmek, çok önem verdiğim bir konu... özgünlük, samimiyet, dürüstlük, 
doğallık; insanda, hayatta ve sanatta en değer verdiğim olgular... 
hayatta çeşitli dönemlerden geçsek de, bu dönemler,  bir zincirin halkaları gibi, 
birbirlerine hep bağlıdır, birbirlerinden bağımsız değildir... sanatla yaşam da 
birbirine benzer... aynen, bir zincirin halkaları gibi, işlerim arasında da doğal 
olarak hep bir bağlantı var... hatta, bir çok defa, aynı şekilleri kullanarak 
yaptığım seri resimler var... bunun nedenini bir çok kez anlattım, ama yine tekrar 
edeyim... her resmi, herhangi bir transfer tekniği kullanmadan, baştan sona 
ellerimle çizdiğim, boyadığım ve aşağı yukarı aynı renkleri kullandığım halde, 
sonuç hep farklı... bu serilerin aralarındaki büyük/küçük farklılıklarla birlikte 
oluşturdukları kompozisyonları çok seviyorum... 
"üç nokta"ya gelince "nokta"yı sevmiyorum, sert geliyor... ölüm dahil, hiç bir 
şeyin ‘nokta’ anlamında sonu yok... ve her konuda, söylenecek o kadar çok şey 
var ki... ‘nokta’ koymak, söylediklerime, yazdıklarıma adeta mutlak bir değer 
katıyormuşum hissi veriyor... ve ben ‘mutlak’ hiçbir şeyi sevmiyorum... 
değişkenlik, adaptasyon, yumuşak geçişler, daha uygun geliyor... huzur 
veriyor... bir de, özel isim durumları hariç, büyük harfi sevmiyorum... bu 
söyleşide de öyle olmasını rica ediyorum... 

M.G. : Kullandığınız teknik kendine özgünlüğünü hep koruyor. Bir röportajınızda 
farklı medyumlara duyduğunuz ilgiden de bahsediyorsunuz ve işlerinizde ileride  

videoya da yer vermeyi düşündüğünüzü belirtiyorsunuz. Acaba bir sonraki 
seride böyle sürprizle karşılaşacak mıyız?

f.c. : hep istiyorum, senelerdir, projeler üzerinde düşünüyorum, ama daha uygu-
lamaya geçemedim... itiraf etmeliyim ki, biraz teknik ve teknolojik desteğe 
ihtiyacım olacağı için böyle... söz vermeyeyim, ama belli mi olur ? 

M.G. : Şu anda ülkemizde veya dünyada sanat ortamında tartışmalı olarak 
gördüğünüz  olumsuz değerlendirdiğiniz veya sanat politikası olarak ilerleme 
olarak takip ettiğiniz olumlu bir karar olarak düşündüğünüz bir olay var mı 
sizin için? Sizce bu gün, bu durumun yaşanmasının sebepleri nelerdir? Türkiye 
vereceğiniz örnek açısından nerede duruyor? 

f.c. : sanat & kapital, sanat & siyasi/dini güçler arasındaki ilişkiler her zaman 
çok yakın, çok belirgin olmuş... kapitali, gücü ellerinde tutanlar; sanatı 
güçlerinin göstergesi olarak kullanmışlar... Türkiye bu konularda hala 
öğrencilik, çıraklık döneminde... geçmişi kısa, bugünü de "kısıtlı, kısıntılı"...   
ara ara, ilerleme kaydedilse de, engel çok fazla... ayrıca, detaylara girmeden, 
"güzel sanat" öğrencilerinden başlayarak, sanatçısının, sanat tarihçisinin, gale-
ricisinin, koleksiyoncusunun, sanatla ilgili herkesin kendini eğitmesi, 
eğitilmesi ve bu eğitimin sürekli olması lazım... 
"eğitim" ve "kadına bakış ve kadın hakları" (özellikle "kadın sanatçı" demiyo-
rum) konularına örnek olarak da, bir Türk koleksiyoncunun bana söylediği 
sözleri örnek olarak vermek istiyorum... sözler aynen şöyle: "ben, kadın 
sanatçıların eserlerini almam, zira kadınlar, evlenirler, çocuk doğururlar, meno-
poza girerler vs ve çalışmaya devam etmezler"... 

sanat, yaşamın bir parçasıdır, ülke ve dünya gerçeklerinden bağımsız olması 
olanaksızdır...  
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Je Vois Rouge...
Je Broie Du Noir...

MELİS GOLAR : The title of the exhibition is “i see red... i mix up black  / je vois rouge… 
je broie du noir…” In French there’s also a connotation of being angry, pessimis-
tic, grieving. How is this exhibition title, which evokes hopelessness, reflected on 
your works?

FİGEN CEBE  : we’re going through tough times; not just in Turkey, but around the 
whole world… ever since i was a child there have been civil wars, cold wars, revo-
lutions, coups both in Turkey and around the world… but we could always hope 
that there would be progress; that wars would be over, that there could be a fairer 
world order, that there would be peace... in short, there was hope... globalization; 
along with the fall of the USSR and the internet’s aid, helped the capitalist system 
to go wild; it gained a momentum at a dizzying speed and the most recent 
economic crisis brought the world into this state... i have been living in many coun-
tries mostly in Turkey, France and England throughout my life therefor i follow 
various happenings around the globe very closely, i am dread of the direction in 
which we are headed; and i am hopeless… at first i got sad, however I could not  
get sad for some time passed, i am just very angry and pessimistic... i think because 
of the gravity of the situation, my logic has taken control... normally, i am an 
optimistic person; i definitely look to find the bright side of things, and focus on 
those... even though it’s hard, i still try to do it... i think my paintings reflect that 
conflict…
apart from these, i was devastated by the loss of two people i valued so much, and 
held so dear to me; first Yaman Kayıhan, then Faruk Sade... while i did the latest 
paintings, i kept on seeing Faruk…
my works have always been impacted by a mix of my thoughts and my psycho 
logy... they reflect the colors and the ambience of my thoughts… the symbols and 
the imagery i use; depict the message i want to convey... they help me pick up the 
pieces of me that had been scattered around for various reasons... the titles of the 
previous exhibition and this one came out naturally by themselves as the paintings 
were completed, in French; i did not need to look for them...

M.G. : You have emphasizing that; “Abstraction is an easy way to express deep reali-
ties… When, which is inside opposes to what is seen from outside, my paintings 
reflect an inner world,”; you are opening up your inner world to us with your art. 
You sometimes put your imagery and symbols into focus with apparent objects, 
other times you hide abstract silhouettes within the flickering beams of light. The 
use of light, also makes references to life itself. Do you select your imagery 
randomly or could it be said that these are choices where your inner world 
becomes concrete?

F.C. : it takes a long time for me to focus and decide what i am going to do... i will 
then do some small sketches, make the drawings onto the canvas, play around with 
them… my conscious and my subconscious pass along to each other while i choose 
the imagery and the symbols... after making these choices that i am sure with the 
aid of my instincts, i don’t question them... so my answer lies within your ques-
tion... in summary, just as you’ve said, the light, as well as the imagery and the 
symbols make references to life and to the world itself and these are the tangible 
results of random choices of my inner world…

 
M.G.: There is a series of paintings in the exhibition where you have obtained 
“black” without using black paint, by only mixing different colors. Is your refusal 
to use black paint, a state of denial of the darkness?

F.C.: in my paintings, i have only very rarely ever used black paint out of a tube... 
what we perceive as black is actually only the darkest state of various colors... so, 
i prefer to mix the black that i find most suited to the atmosphere i want to create, 
myself... i prepare different mixes for a warm black and a cool black... i do not 
reject darkness; the presence of light is only remarkable in the best of darkness… 
both visually, philosophically and psychologically...

M.G.:  Your paintings are comprised of thin layers of paint and you mention that your 
technique, requires every layer to be completed before the paint dries. This 
partially makes time management for the duration that you spend on your paintings 
important. Is there a performative aspect in your technique in regards to your 
dialogue with your work?

F.C.: i can say that there is such an aspect within the process... after getting the sketch 
to its most favorable state, i enter a phase of trance, both physically and mentally, 
with the paint… my eyes both see and do not... it’s like getting lost in the details of 
the painting by focusing on the paint and the brushes and the technique of close 
applying... although the brushes try to obey the orders from my brain as extensions 
of my arms and hands, both the brushes and the paint declare their independence 

and bring surprises... i follow the traces and wait in curiosity... i continue painting 
without taking any breaks, until a whole layer is done before the paint dries up... i 
can not see what i have accomplished before i take a step back... in this process, time 
management is very important, the paint has to stay wet... there are materials that 
delay drying but i want to achieve the desired texture without using them…

M.G.: In addition to the part of your previous exhibition “i see red…” series, now we 
encounter a new, black series. Your work’s subjects seem to build on top of one 
another and perhaps alters via the spirit of time and gain new meanings. Moreover, 
not only on your paintings but also in your writings, I see a similar attitude of your 
frequently usage of ellipsis (…); in which you avoid to put a full stop at your 
sayings. it’s as if you refuse to put a full stop to what you’re telling us. Can you 
mention about how life’s continuous and never-ending motion affects your art?

F.C.: i give a great importance to thoughts…my quick decision makings are generally 
coming from my previous over thinking… if i am quick to make decisions, it’s 
usually because i’ve thought that subject through... this doesn’t mean that “i do not 
make mistakes”... but, at that stage of my life, that decision is the most appropriate 
one to me and my personality... i don’t feel regretful later on; i live what i have to 
experience... it’s been that way about arts as well , and it continues to be in that 
way... every person is unique, none are alike... it’s important to me that i continue 
to create original works that emerge from a mixture of my personality, my experi-
ences, my story... originality, sincerity, honesty, naturalness are the aspects i value 
the most in people, in life and in art...
even though we pass through different chapters in our lives, these chapters are all 
connected like the links of a chain; none stand apart... art and life are similar to 
each other... and so, like the links of a chain, there is a natural connection between 
my pieces of work... in fact, there are series of paintings that i use the same image… 
i have told the reason for this many times, but i will repeat again... although each 
of my paintings drawn and pained by my hands with no transfer techniques, almost 
similar  colors used, the result is always different from each other… i love the 
compositions small or large differences constituted between each other  these 
series form with the small differences between them...
when it comes to he as for the “ellipsis”; i don’t like using the “full stop,” it’s rough 
to me ... even death, nothing has an absolute “full stop”... and there are so many 
things to say in every subject... using a “full stop” to my sayings or my writings, 
create a sense of adding an absolute value to them... and i don’t like anything that 

* I See Red... I Mix Up Black...

is “absolute”... alternation, adaptation, soft transitions seem more suitable for 
me...  they give me peace... and apart from proper nouns, i dislike capital letters... 
i ask that it be this way in this interview as well...

M.G.: Your technique retains its authenticity. In one of your interviews you talk about 
your interest in other mediums and that you consider going into video art in your 
future work. Are we going to encounter such a surprise in the next series?

F.C.: i have always wanted that, for years, i’ve been thinking about projects unfortu-
natelly i haven’t been able to enter an implementation phase... i must admit,  the 
reason of this is that i’m going to need some technical and technological support... 
i won’t promise, but who knows?

M.G.:  Are there any developments in our country or from around the world, that you 
feel as controversial and evaluate as negative or one that you find as an improve-
ment, a positive decision, in terms of art politics? What do you think about the 
reasons behind these situations transpiring these days? Where does Turkey stand 
in terms of your example?

F.C.: the relationships between art & capital, art & political/religious powers have 
always been very intimate, very visible... the ones who hold the capital, have 
always used art as a sign of their power... Turkey, in this regard, is still a mere 
pupil, a simple apprentice cycle... its past is short, its today is “limited, 
restricted”... sometimes there are progress, though too many obstacles...
additionally, without getting into detail, starting from the students of “fine arts,” 
artists, art historians, gallerists, collectors, anyone concerned with art need to 
educate themselves, need to be educated, and this education needs to be sustain-
able...
as an example on the subjects of “education” and “women and women’s rights”    
(i do not say “female artists” intentionally), i'd like to quote a Turkish collector 
who literally told me  “i don’t buy artworks from female artists, because women; 
they get married, they give birth, they go through menopause, etc, and do not 
continue working”...

art is a part of life... it’s impossible for it to stay independent from the realities of 
the country and of the world...

İsimsiz Untitled, 2016
tual üzeri yağlıboya oil on canvas
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MELİS GOLAR : The title of the exhibition is “i see red... i mix up black  / je vois rouge… 
je broie du noir…” In French there’s also a connotation of being angry, pessimis-
tic, grieving. How is this exhibition title, which evokes hopelessness, reflected on 
your works?

FİGEN CEBE  : we’re going through tough times; not just in Turkey, but around the 
whole world… ever since i was a child there have been civil wars, cold wars, revo-
lutions, coups both in Turkey and around the world… but we could always hope 
that there would be progress; that wars would be over, that there could be a fairer 
world order, that there would be peace... in short, there was hope... globalization; 
along with the fall of the USSR and the internet’s aid, helped the capitalist system 
to go wild; it gained a momentum at a dizzying speed and the most recent 
economic crisis brought the world into this state... i have been living in many coun-
tries mostly in Turkey, France and England throughout my life therefor i follow 
various happenings around the globe very closely, i am dread of the direction in 
which we are headed; and i am hopeless… at first i got sad, however I could not  
get sad for some time passed, i am just very angry and pessimistic... i think because 
of the gravity of the situation, my logic has taken control... normally, i am an 
optimistic person; i definitely look to find the bright side of things, and focus on 
those... even though it’s hard, i still try to do it... i think my paintings reflect that 
conflict…
apart from these, i was devastated by the loss of two people i valued so much, and 
held so dear to me; first Yaman Kayıhan, then Faruk Sade... while i did the latest 
paintings, i kept on seeing Faruk…
my works have always been impacted by a mix of my thoughts and my psycho 
logy... they reflect the colors and the ambience of my thoughts… the symbols and 
the imagery i use; depict the message i want to convey... they help me pick up the 
pieces of me that had been scattered around for various reasons... the titles of the 
previous exhibition and this one came out naturally by themselves as the paintings 
were completed, in French; i did not need to look for them...

M.G. : You have emphasizing that; “Abstraction is an easy way to express deep reali-
ties… When, which is inside opposes to what is seen from outside, my paintings 
reflect an inner world,”; you are opening up your inner world to us with your art. 
You sometimes put your imagery and symbols into focus with apparent objects, 
other times you hide abstract silhouettes within the flickering beams of light. The 
use of light, also makes references to life itself. Do you select your imagery 
randomly or could it be said that these are choices where your inner world 
becomes concrete?

F.C. : it takes a long time for me to focus and decide what i am going to do... i will 
then do some small sketches, make the drawings onto the canvas, play around with 
them… my conscious and my subconscious pass along to each other while i choose 
the imagery and the symbols... after making these choices that i am sure with the 
aid of my instincts, i don’t question them... so my answer lies within your ques-
tion... in summary, just as you’ve said, the light, as well as the imagery and the 
symbols make references to life and to the world itself and these are the tangible 
results of random choices of my inner world…

 
M.G.: There is a series of paintings in the exhibition where you have obtained 
“black” without using black paint, by only mixing different colors. Is your refusal 
to use black paint, a state of denial of the darkness?

F.C.: in my paintings, i have only very rarely ever used black paint out of a tube... 
what we perceive as black is actually only the darkest state of various colors... so, 
i prefer to mix the black that i find most suited to the atmosphere i want to create, 
myself... i prepare different mixes for a warm black and a cool black... i do not 
reject darkness; the presence of light is only remarkable in the best of darkness… 
both visually, philosophically and psychologically...

M.G.:  Your paintings are comprised of thin layers of paint and you mention that your 
technique, requires every layer to be completed before the paint dries. This 
partially makes time management for the duration that you spend on your paintings 
important. Is there a performative aspect in your technique in regards to your 
dialogue with your work?

F.C.: i can say that there is such an aspect within the process... after getting the sketch 
to its most favorable state, i enter a phase of trance, both physically and mentally, 
with the paint… my eyes both see and do not... it’s like getting lost in the details of 
the painting by focusing on the paint and the brushes and the technique of close 
applying... although the brushes try to obey the orders from my brain as extensions 
of my arms and hands, both the brushes and the paint declare their independence 

and bring surprises... i follow the traces and wait in curiosity... i continue painting 
without taking any breaks, until a whole layer is done before the paint dries up... i 
can not see what i have accomplished before i take a step back... in this process, time 
management is very important, the paint has to stay wet... there are materials that 
delay drying but i want to achieve the desired texture without using them…

M.G.: In addition to the part of your previous exhibition “i see red…” series, now we 
encounter a new, black series. Your work’s subjects seem to build on top of one 
another and perhaps alters via the spirit of time and gain new meanings. Moreover, 
not only on your paintings but also in your writings, I see a similar attitude of your 
frequently usage of ellipsis (…); in which you avoid to put a full stop at your 
sayings. it’s as if you refuse to put a full stop to what you’re telling us. Can you 
mention about how life’s continuous and never-ending motion affects your art?

F.C.: i give a great importance to thoughts…my quick decision makings are generally 
coming from my previous over thinking… if i am quick to make decisions, it’s 
usually because i’ve thought that subject through... this doesn’t mean that “i do not 
make mistakes”... but, at that stage of my life, that decision is the most appropriate 
one to me and my personality... i don’t feel regretful later on; i live what i have to 
experience... it’s been that way about arts as well , and it continues to be in that 
way... every person is unique, none are alike... it’s important to me that i continue 
to create original works that emerge from a mixture of my personality, my experi-
ences, my story... originality, sincerity, honesty, naturalness are the aspects i value 
the most in people, in life and in art...
even though we pass through different chapters in our lives, these chapters are all 
connected like the links of a chain; none stand apart... art and life are similar to 
each other... and so, like the links of a chain, there is a natural connection between 
my pieces of work... in fact, there are series of paintings that i use the same image… 
i have told the reason for this many times, but i will repeat again... although each 
of my paintings drawn and pained by my hands with no transfer techniques, almost 
similar  colors used, the result is always different from each other… i love the 
compositions small or large differences constituted between each other  these 
series form with the small differences between them...
when it comes to he as for the “ellipsis”; i don’t like using the “full stop,” it’s rough 
to me ... even death, nothing has an absolute “full stop”... and there are so many 
things to say in every subject... using a “full stop” to my sayings or my writings, 
create a sense of adding an absolute value to them... and i don’t like anything that 

is “absolute”... alternation, adaptation, soft transitions seem more suitable for 
me...  they give me peace... and apart from proper nouns, i dislike capital letters... 
i ask that it be this way in this interview as well...

M.G.: Your technique retains its authenticity. In one of your interviews you talk about 
your interest in other mediums and that you consider going into video art in your 
future work. Are we going to encounter such a surprise in the next series?

F.C.: i have always wanted that, for years, i’ve been thinking about projects unfortu-
natelly i haven’t been able to enter an implementation phase... i must admit,  the 
reason of this is that i’m going to need some technical and technological support... 
i won’t promise, but who knows?

M.G.:  Are there any developments in our country or from around the world, that you 
feel as controversial and evaluate as negative or one that you find as an improve-
ment, a positive decision, in terms of art politics? What do you think about the 
reasons behind these situations transpiring these days? Where does Turkey stand 
in terms of your example?

F.C.: the relationships between art & capital, art & political/religious powers have 
always been very intimate, very visible... the ones who hold the capital, have 
always used art as a sign of their power... Turkey, in this regard, is still a mere 
pupil, a simple apprentice cycle... its past is short, its today is “limited, 
restricted”... sometimes there are progress, though too many obstacles...
additionally, without getting into detail, starting from the students of “fine arts,” 
artists, art historians, gallerists, collectors, anyone concerned with art need to 
educate themselves, need to be educated, and this education needs to be sustain-
able...
as an example on the subjects of “education” and “women and women’s rights”    
(i do not say “female artists” intentionally), i'd like to quote a Turkish collector 
who literally told me  “i don’t buy artworks from female artists, because women; 
they get married, they give birth, they go through menopause, etc, and do not 
continue working”...

art is a part of life... it’s impossible for it to stay independent from the realities of 
the country and of the world...
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