RENGİN SALTIK
Soyut Peri Masalları
27 Kasım - 21 Aralık 2020

Rengin Saltık, 27 Kasım - 21 Aralık 2020 tarihleri arasında Galeri Siyah Beyaz’da gerçekleşecek “Soyut Peri
Masalları’’ isimli sergisi ile Ankaralı sanatseverlerle buluşuyor.
Rengin Saltık “Soyut Peri Masalları” sergisinde, dinleyerek ve okuyarak büyüdüğümüz peri masallarından seçtiği
birkaç eseri bir kez daha anlatıyor.
Mitolojiden ya da dinsel inanç ve ritüellerden basitleştirilerek türetilen peri masallarında, yüzeyde görünenden
daha derin anlamlar ve yetişkin ruhuna paralel çok sayıda arketip semboller yüklü. Görünürde masum ve zararsız
olsa da çoğu çeşitli karanlık unsurlar ve şiddet içeriyor. Bu masallar Jung’a göre kolektif bilinçaltımızın en basit
ifadeleri. Bu öykülerde, büyümenin getirdiği endişeler, sonsuza dek yaşama isteği, ya da yalnızlık korkusu gibi
temel varoluşsal açmazlar, elle tutulur metaforik biçimlerde temsil edilerek, çocukların anlayabileceği bir şekilde
sunuluyor.
Peri masallarında hep en saf ve gerçek aşklar yer alıyor, inanılmaz maceralar yaşanıyor, sihirler ve mucizeler
gerçekleşiyor, sonunda da her zaman iyi kazanıyor ve sonsuza dek mutlu yaşıyor! İnsan doğasının karmaşıklığını
basit bir kurgu içinde incelikle ortaya koyan bu evrensel hikâyelerde, aynı temel konular, karakterler, sahneler ve
motifler, yedi kıtanın dört yanından masallarda tekrar tekrar karşımıza çıkıyor; işlenen değer yargıları, arketip ve
semboller ise yüzyıllardır fazla değişmiyor.
Her tuvali farklı bir masalı yorumlayan bu seride, üst üste binen çok sayıda renk katmanları ve özgür fırça
darbeleriyle, rölyef macunu kullanılarak elde edilen üç boyutlu doku uygulamaları ve masalı tanımlayan ya da
anımsatan tek bir unsuru öne çıkaran tekrarlar yer alıyor.
Rengin Saltık’ın “Soyut Peri Masalları’’ isimli sergisi 27 Kasım - 21 Aralık 2020 tarihleri arasında pazar hariç her
gün 11.00 - 19.00 saatleri arasında Galeri Siyah Beyaz’da ziyaret edilebilir.

Daha fazla bilgi için;
Galeri Siyah Beyaz
Kavaklıdere sokak 3/1-2 Şili Meydanı Ankara
t. 0312 467 7234
www.galerisiyahbeyaz.com
galerisiyahbeyaz@gmail.com

RENGİN SALTIK
Fairy Tales in Abstract
November 28 – December 21, 2020

Rengin Saltık meets the art lovers in Ankara with her exhibition, “Fairy Tales in Abstract”, which will be hosted by
Gallery Siyah Beyaz between November 28 – December 21, 2020.
In her series titled “Fairy Tales in Abstract“ Rengin Saltık is retelling a few of the fairy tales with which we have
all grown up listening or reading.
Degraded from the myths or remnants of religious beliefs or rituals, these tales hide beneath the surface, much
deeper meanings and several archetypal symbols parallel to adult spirit. Many of these seemingly benign and
innocent tales contain violence and several dark elements. According to Jung, fairy tales are the simplest
expressions of the collective unconscious. In these tales, basic existential dilemmas like the anxiety of growing up,
desire to live forever or fear that one is all alone, are presented in tangible metaphorical forms in a way that a
child can understand.
In these stories, pure and true loves exist, unbelievable adventures take place, magic and miracles happen and in
the end, the good always wins and lives happily ever after! In these truly universal tales, the complexity of human
nature is subtly put forth within a simple fiction. The same basic themes, characters, plots and motifs recur in
stories from all around the seven continents; but the value judgements, archetypes and symbols remain
unchanged throughout centuries.
At each canvas, the series is interpreting a different tale, by painting several overlapping layers of color with free
brush strokes, using relief paste to achieve a three-dimensional texture, and accentuating the single, crucial
aspect which reminds of or defines the story by several repetitions.
Rengin Saltık’s exhibition, “Fairy Tales in Abstract” will be open to visitors at Gallery Siyah Beyaz between
November 28 - December 21, 2020, from 11 a.m. to 7 p.m. every day except Sundays.

For more information;
Gallery Siyah Beyaz
Kavaklıdere sokak 3/1-2 Şili Meydanı Ankara
t. 0312 467 7234
www.galerisiyahbeyaz.com
galerisiyahbeyaz@gmail.com

