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TANE DOĞAN : Sizinle daha önceden çalışma fırsatı bulmuş biri olarak işinizde 
ne kadar disiplinli olduğunuzu ve tüm gününüzü hatta sanatınızı icra edeceğiniz 
zamanları bile önceden programladığınızı biliyorum. O yüzden şahsi bir merakımla 
başlayacağım sorulara: Yaşanan pandemi süreci sizin çok etkileyici bulduğum 
disiplinli çalışma düzeninizi sekteye uğrattı mı ya da yaratım sürecinizi olumlu ya da 
olumsuz yönde etkiledi mi?

NİHAT KEMANKAŞLI : Sanatın merkezinde olan bir kavramdır disiplin. Olmazsa 
olmaz. Dışarıdan bakıldığında sanat ile uğraşan, icra eden insanların eğlenceli bir 
uğraş içinde oldukları düşünülse de gerçek böyle değildir. Sanat ile uğraşmak çok 
ciddi anlamda disiplin gerektirir. Bu yaptığınız işe karşı olan saygıdan kaynaklan-
maktadır. Pandemi dönemi elbette ev ve atölyeye kapandığımız, aslında mecburen 
hapsolduğumuz çok zorlu bir dönemdi. Birçok sanatçının olduğu gibi benim de 
üretkenliğimin arttığı bir zaman dilimiydi diyebilirim. Bu, sergi öncesi tüm işleri 
tekrar ele aldığım; zaman kısıtlamasının olmadığı verimli bir süreçti. 

T. D. : Primitif denilebilecek geometrilerle başlayan sanat serüveninizin şu anda 
dünyanın tüm parlak renklerini ve gündelik eşyalarını kanatlarınızın altına aldığına 
şahit oluyoruz. Eserleriniz retrospektif olarak değerlendirildiğinde Hacettepe 
Üniversitesi’ndeki öğrencilik yıllarınızdan başlayarak günümüze kadarki sanat 
yolculuğunuzu dönemlere ayırabilmek ya da kırılma noktalarını ne olduğunu 
anlayabilmek mümkün mü? 

N. K. : Bu soruya, öğrencilik yıllarımdan kalan bir anımı anlatarak başlamak isterim. 
GSF Resim Bölümü öğrenciliğimin ilk yıllarından itibaren renk benim için vazgeçil-
mezdi. O yıllarda boya ve malzeme almakta zorlandığımdan, kâğıt üzerine yaptığım 
resimleri fon kartonlarına yapardım. Çünkü tüm yüzeyi boyamaya gerek yoktu ve 
böylece boyadan tasarruf ederdim. O dönemde fon kartonlarını Ankara Tandoğan’da-
ki küçük, gariban bir kırtasiyeden alırdım. Artık ne kadar çok fon kartonu aldıysam 
bir gün kırtasiyeci bana: “Bir itirafta bulunacağım, sayende fon kartonu satışından 
çok iyi para kazandım, teşekkür ederim.” dedi. O boyalı, düz yüzey kartonlar benim 
renkli resim anlayışımın temelini oluşturdular. İlk yıllar evet daha primitif ve daha 
minimal nesne/biçim anlayışında resimler yaptım. Sanırım bu 2010’lu yıllara kadar 
devam etti. 2010 yılında Berlin Art Projects’te gerçekleştirdiğim solo sergimin 
hazırlıklarında, figür/nesne ilişkisi mekansal sorgulamayla resimlerime dahil oldular. 
Çözümlemelerim yüzey resminden yavaş yavaş uzaklaşıp, mekansal kompozisyon-
lara doğru yöneldi. Daha sonraki yıllarda kompozisyona kattığım biçim ve şekillerin 
içine peyzajlar, natürmortlar, stilize edilmiş doğa çağrışımlarının girdiğine tanık 
oldum ve olmaktayım. Bu doğrultuda sanatçı olarak kendi işlerimde, varsa değişimi, 
keskin dönemlere ayırmayı pek doğru bulmuyorum. Bu işi belki bir gün sanat 
tarihçileri yaparlar.   
    
T. D. : Eserlerinizde bazen perspektifleriyle bazen ise formlarıyla hamur gibi 
oynadığınız balkon, yatak odası, mahalle gibi mekanlar bulunmakta; bu mekanlar 
kimi zaman 1/1 ölçekleriyle gerçeğe çok yakın bir halde karşımızdayken kimi 
zaman ise farklı yönlere vuran gölgeleriyle gerçeklikten bizi uzaklaştırmaktalar. 
Tam kendimizi çok renkli bir rüya aleminin içinde hissederken, birden kendi 

kendimize “Gerçek hayatta mıydık yoksa sürreal bir dünyada mıyız?” diyebili-
yoruz. Yarattığınız bu çok renkli hikayeyi siz nasıl tanımlarsınız? Sürreal bir 
dünyada mıyız yoksa hala gerçek hayatta mı?
 
N. K. : Bu sorunuza kısa ve öz cevap vermek istiyorum. Resimde ironiyi 
seviyorum; hepsi bu. Resimlerimde kurguladığım hikayeler üzerine açıkçası 
konuşabileceğim bir şey yok; matematiksel bir kurgu içinde oluşan bu tarz resim-
lerde, soyutlamalarda, ki özellikle soyutlama diyorum soyut değiller, gündelik 
hayattan nesne ve biçimleri çok net gördüğümüzden, anlatılmak istenilen 
yaşamsal kaygı, resme bakanın gözünde anlam kazanmalıdır. “Ne anlatıyorsun?” 
sorusuna cevabım; ‘‘Hiçbir şey.’’dir. Sürreal bir dünyada mıyız yoksa hala gerçek 
hayatta mı? Sanırım gerçek hayatın içinde sürreal bir dünya hayal ediyorum.        
        
T. D. : Yıllar önce bana anlattığınız bir hikayede öğrencilik yıllarınızdaki bir yıl 
sonu değerlendirme sınavından bahsetmiştiniz. Çok resim yaptığınızı hocanızın 
ise bunlardan sadece bir tanesini onlar için yapıldığını geri kalan hepsini kendiniz 
için yaptığınızı söylemişti size. Anlattığınız bu hikayeden yola çıkarak bir şey 
sormak istiyorum; o günden bu yana eminim yüzlerce eser ürettiniz onlarca sergi 
açtınız, o zamanlar böyle bir coşku ve üretkenlikle bu yola çıkmanın size geri 
dönüşü nasıl oldu ya da mükafatı neydi?

N. K. : Galiba üçüncü yıl sonu sınavıydı. Çok değerli hocam Prof. Veysel Günay, 
asistanları ile birlikte atölyemizde işlerimizi değerlendiriyordu. O yıl hem okul 
atölyesinde hem de evimde o kadar çok büyük boyutlu resim yapmışım ki, resim-
leri evden nakliye tutarak getirmek zorunda kalmıştım. Bilindiği üzere atölye 
hocaları, okul atölyelerinde canlı modelden boya ya da mekansal boyamaları 
öğrencilerden ister; “önce bu tarz gerçekçi işleri yapın, sonra kendi tarzınızı bulur-
sunuz” diye serzenişte bulunurlardı. İlk yılımdan itibaren benim çok iş ürettiğimi 
gören Veysel Hocamız bana: “Sen ne istersen onu yap, seni serbest bırakıyorum.” 
demişti. Bu benim önümü açan, kısıtlamayı kaldıran ve özgür bırakan en önemli 
güçtü. Elbet modelden boya çalışmalarını evimde yapıyordum ve o yıl özellikle 
küçük ebatlı 30 x 40 cm üç adet canlı modelden gerçekçi yapılmış tuvali duvara 
astım. Veysel Hocamız benim işlerim üzerine “Yine herkesten çok çalışmışsın, 
aferin!” dedikten sonra kendisine “Hocam, hemen arkanızdaki duvardaki üç resim 
de benim.” dedim. Asistanları ile resimlere dönen Veysel Hocamız ‘‘Tamam.’’ der 
gibi kafasını salladı. Ancak asistanlarından biri Veysel Hoca’ya eleştirel bir 
söylem ile “Hocam bu üç resim ile diğer resimler birbirinden çok farklı tarzda.” 
dedi. Veysel Hoca asistanına dönüp: “Sen herhalde Nihat’ı tanımıyorsun, bu üç 
realist resmi bizim için yapmış, diğerlerini de kendisi için.” deyip, teşekkür etti. 
Yıllar sonra Veysel Hocamız ile bu anımı paylaştığımda çok mutlu olmuş, bunu 
mutlaka yazılı olarak anlat demişti. Hayatımda önümü açan iki insandan biri 
babam, resim bölümüne girmem ve eğitimim için maddi manevi fazlasıyla 
destekleyen, ikincisi de çok değerli sanatçı kişiliği yanında, çok iyi bir sanat 
eğitimcisi olan, üniversitede geçirdiğim yıllar boyunca bana özgürlük alanımı 
sonsuz açan ve hep bana güvenen Prof. Veysel Günay’dır. Elbet bu üretkenlik, 
biraz da anarşist duruş, sonraki yıllarda başarılı ve etkili sergiler açmamı 
sağlamıştır diye düşünmekteyim.          

Kemankaşlı’nın resimlerinde, tam kendimizi çok renkli bir rüya aleminin içinde hissederken, birden kendi 
kendimize, “Gerçek hayatta mıydık? Yoksa sürreal bir dünyada mıyız?” diyebiliyoruz. ‘’Resimlerimin “masal”ı 
çağrıştırdığı doğrudur. Çünkü masallar da ironiktir. Matematiksel kompozisyonu kurup bu ironiyi oluşturur-
ken, mutlaka bir hikaye oluşmaktadır. Ancak anlam bakımından; kullandığım nesneler, biçimler ve figürler 
yaşamın içindedirler, aynı zamanda yaşamdan uzak, tek başlarına yaşama dahil olmaya çalışmaktadırlar” 
diyen Nihat Kemankaşlı ile 17.09.2021 – 16.10.2021 tarihleri arasında Galeri Siyah Beyaz’da gerçekleşen 
“I’M NİHAT KEMANKAŞLI” isimli sergisini ve sanat hayatını konuştuk.

T. D. : Evet sanatınızı ironik olarak değerlendiren sanat eleştirmenleri var. Aslında 
bu kadar net ve yalın bir anlatımın içinde bu ironiyi yapabilmek çok da basit olmasa 
gerek. Çünkü vurguyu bazen tek bir karyola, tek bir sandalye veya tek bir uçak 
resmederek yapabiliyorsunuz. Bu ironiyi yaratmadan önce Nihat Kemankaşlı’nın 
düşündüğü veya tasarladığı bir hikaye oluyor mu? Bunu sormamın sebebi sizin 
eserlerinizin bana hep bir masalı çağrıştırıyor olması. Nedense böyle bir hayalim 
var; sizin eserlerinizin masal haline geldiği bir kitap.

N. K. : Aslında çok doğru bir saptama yapmışsınız, resimlerimin “masal”ı 
çağrıştırdığı doğrudur. Çünkü masallar da ironiktir. Matematiksel kompozisyonu 
kurup, bu ironiyi oluştururken, mutlaka bir hikaye oluşmaktadır. Ancak anlam 
bakımından, kullandığım nesneler, biçimler ve figürler yaşamın içindedirler, aynı 
zamanda yaşamdan uzak tek başlarına yaşama dahil olmaya çalışmaktadırlar. 
Sonuçta bu durum, mutlaka bir hikaye ile sonuçlanır. Ama her zaman söylediğim 
gibi hiç zaman bir hikaye oluşturma çabasında olmadım. Her zaman, yaşamın ve 
yaşamsal birikimlerin, güncel izlerinin gözlemlenmesini istedim. Yaşam alanım 
içinde kaybolup gitmeyen, yaşama dair her oluşum, soyut değil; soyutlama ile 
kendini göstermeli resimlerimde. Bu yaklaşım, ironiyi yaratmadan önce, bir hikaye 
etrafında mutlaka şekilleniyordur. Kim bilir, belki de resimlerimin isimlerinde 
saklıdır nasıl bir hikaye olduğu…
 
T. D. : Bir röportajınızda “teknik hiç önemsemediğim bir olgu” demişsiniz. Hatta 
ekleyerek güçlü teknikten kaçtığınızı belirtmişsiniz. Sizce teknik güçlendikçe anlam 
azalıyor mu?

N. K. : Kesinlikle teknik hiç önemsemediğim bir olgu. Resimlerime yakından, ve 
dikkatli bakıldığında boyamalarımın son derece düzensiz olduğu ve altlarında ilk 
taslak çizgilerin bile hala durduğu görülür. Güçlü teknikten uzak “zayıf teknik” 
boyamalarımın sebebi ya da dediğim gibi hiç üzerinde durmuyor olmam, içimdeki 
resim yapma enerjisine hakim olamadığım çocuğun dışavurumu sadece… Elbet 
bu şekilde düşünüp davranırken, teknik anlamda yapılmış işleri yadsımıyorum. 
“Teknik güçlendikçe anlam azalıyor mu?” sorunuza gelince, anlam elbet azalmaz 
ama teknik ile beraber ne kadar çok yetenek devreye girerse çocuk naifliğinizde o 
kadar sizden uzaklaşır. Bu sorunuzun cevabını, Prof. Zafer Gençaydın hocamızın 
öğrencilik yıllarımızda bize söylediği bir söz ile bitireyim. “SANAT, yetenek işi 
değil; AKIL işidir.”

T. D. : Biraz da yeni serginiz “Ben Nihat Kemankaşlı”dan bahsetmenizi çok 
isterim.  İddialı bir isme sahip olan serginiz 17 Eylül 2021’de Ankara Galeri Siyah 
Beyaz’da açılacak. Serginizde takipçilerinizi neler bekliyor?

N. K. : Bu sergimde, yaklaşık 5 yıldır üzerlerinde çalıştığım büyük ve küçük ebatlı 21 
adet resmim sergilenecek. Bunların içinde, 2010 yılında Berlin’de sergilediğim ama 
Türkiye’de hiç sergilenmemiş benim için çok özel, sadece 4 adet yaptığım “playboy” 
isimli resimlerim de görülebilecek. Sergimin ismini “Ben Nihat Kemankaşlı” koymamın 
açıkçası özel bir nedeni yok. Sergi atmosferinde biraz ego, biraz özgüven hissi, iyi olur 
diye düşündüm. Şaka bir yana, bu yaşıma kadar benim cesaret edemediğim, bazı egosu 
yüksek sanatçılar gibi, konuşurlarken isimlerinin önüne koydukları BEN’İ sergimin adı 
olarak koyup, resimlerimdeki ironik yaklaşım ile bütünleştirmek istedim.   



TANE DOĞAN : Sizinle daha önceden çalışma fırsatı bulmuş biri olarak işinizde 
ne kadar disiplinli olduğunuzu ve tüm gününüzü hatta sanatınızı icra edeceğiniz 
zamanları bile önceden programladığınızı biliyorum. O yüzden şahsi bir merakımla 
başlayacağım sorulara: Yaşanan pandemi süreci sizin çok etkileyici bulduğum 
disiplinli çalışma düzeninizi sekteye uğrattı mı ya da yaratım sürecinizi olumlu ya da 
olumsuz yönde etkiledi mi?

NİHAT KEMANKAŞLI : Sanatın merkezinde olan bir kavramdır disiplin. Olmazsa 
olmaz. Dışarıdan bakıldığında sanat ile uğraşan, icra eden insanların eğlenceli bir 
uğraş içinde oldukları düşünülse de gerçek böyle değildir. Sanat ile uğraşmak çok 
ciddi anlamda disiplin gerektirir. Bu yaptığınız işe karşı olan saygıdan kaynaklan-
maktadır. Pandemi dönemi elbette ev ve atölyeye kapandığımız, aslında mecburen 
hapsolduğumuz çok zorlu bir dönemdi. Birçok sanatçının olduğu gibi benim de 
üretkenliğimin arttığı bir zaman dilimiydi diyebilirim. Bu, sergi öncesi tüm işleri 
tekrar ele aldığım; zaman kısıtlamasının olmadığı verimli bir süreçti. 

T. D. : Primitif denilebilecek geometrilerle başlayan sanat serüveninizin şu anda 
dünyanın tüm parlak renklerini ve gündelik eşyalarını kanatlarınızın altına aldığına 
şahit oluyoruz. Eserleriniz retrospektif olarak değerlendirildiğinde Hacettepe 
Üniversitesi’ndeki öğrencilik yıllarınızdan başlayarak günümüze kadarki sanat 
yolculuğunuzu dönemlere ayırabilmek ya da kırılma noktalarını ne olduğunu 
anlayabilmek mümkün mü? 

N. K. : Bu soruya, öğrencilik yıllarımdan kalan bir anımı anlatarak başlamak isterim. 
GSF Resim Bölümü öğrenciliğimin ilk yıllarından itibaren renk benim için vazgeçil-
mezdi. O yıllarda boya ve malzeme almakta zorlandığımdan, kâğıt üzerine yaptığım 
resimleri fon kartonlarına yapardım. Çünkü tüm yüzeyi boyamaya gerek yoktu ve 
böylece boyadan tasarruf ederdim. O dönemde fon kartonlarını Ankara Tandoğan’da-
ki küçük, gariban bir kırtasiyeden alırdım. Artık ne kadar çok fon kartonu aldıysam 
bir gün kırtasiyeci bana: “Bir itirafta bulunacağım, sayende fon kartonu satışından 
çok iyi para kazandım, teşekkür ederim.” dedi. O boyalı, düz yüzey kartonlar benim 
renkli resim anlayışımın temelini oluşturdular. İlk yıllar evet daha primitif ve daha 
minimal nesne/biçim anlayışında resimler yaptım. Sanırım bu 2010’lu yıllara kadar 
devam etti. 2010 yılında Berlin Art Projects’te gerçekleştirdiğim solo sergimin 
hazırlıklarında, figür/nesne ilişkisi mekansal sorgulamayla resimlerime dahil oldular. 
Çözümlemelerim yüzey resminden yavaş yavaş uzaklaşıp, mekansal kompozisyon-
lara doğru yöneldi. Daha sonraki yıllarda kompozisyona kattığım biçim ve şekillerin 
içine peyzajlar, natürmortlar, stilize edilmiş doğa çağrışımlarının girdiğine tanık 
oldum ve olmaktayım. Bu doğrultuda sanatçı olarak kendi işlerimde, varsa değişimi, 
keskin dönemlere ayırmayı pek doğru bulmuyorum. Bu işi belki bir gün sanat 
tarihçileri yaparlar.   
    
T. D. : Eserlerinizde bazen perspektifleriyle bazen ise formlarıyla hamur gibi 
oynadığınız balkon, yatak odası, mahalle gibi mekanlar bulunmakta; bu mekanlar 
kimi zaman 1/1 ölçekleriyle gerçeğe çok yakın bir halde karşımızdayken kimi 
zaman ise farklı yönlere vuran gölgeleriyle gerçeklikten bizi uzaklaştırmaktalar. 
Tam kendimizi çok renkli bir rüya aleminin içinde hissederken, birden kendi 

kendimize “Gerçek hayatta mıydık yoksa sürreal bir dünyada mıyız?” diyebili-
yoruz. Yarattığınız bu çok renkli hikayeyi siz nasıl tanımlarsınız? Sürreal bir 
dünyada mıyız yoksa hala gerçek hayatta mı?
 
N. K. : Bu sorunuza kısa ve öz cevap vermek istiyorum. Resimde ironiyi 
seviyorum; hepsi bu. Resimlerimde kurguladığım hikayeler üzerine açıkçası 
konuşabileceğim bir şey yok; matematiksel bir kurgu içinde oluşan bu tarz resim-
lerde, soyutlamalarda, ki özellikle soyutlama diyorum soyut değiller, gündelik 
hayattan nesne ve biçimleri çok net gördüğümüzden, anlatılmak istenilen 
yaşamsal kaygı, resme bakanın gözünde anlam kazanmalıdır. “Ne anlatıyorsun?” 
sorusuna cevabım; ‘‘Hiçbir şey.’’dir. Sürreal bir dünyada mıyız yoksa hala gerçek 
hayatta mı? Sanırım gerçek hayatın içinde sürreal bir dünya hayal ediyorum.        
        
T. D. : Yıllar önce bana anlattığınız bir hikayede öğrencilik yıllarınızdaki bir yıl 
sonu değerlendirme sınavından bahsetmiştiniz. Çok resim yaptığınızı hocanızın 
ise bunlardan sadece bir tanesini onlar için yapıldığını geri kalan hepsini kendiniz 
için yaptığınızı söylemişti size. Anlattığınız bu hikayeden yola çıkarak bir şey 
sormak istiyorum; o günden bu yana eminim yüzlerce eser ürettiniz onlarca sergi 
açtınız, o zamanlar böyle bir coşku ve üretkenlikle bu yola çıkmanın size geri 
dönüşü nasıl oldu ya da mükafatı neydi?

N. K. : Galiba üçüncü yıl sonu sınavıydı. Çok değerli hocam Prof. Veysel Günay, 
asistanları ile birlikte atölyemizde işlerimizi değerlendiriyordu. O yıl hem okul 
atölyesinde hem de evimde o kadar çok büyük boyutlu resim yapmışım ki, resim-
leri evden nakliye tutarak getirmek zorunda kalmıştım. Bilindiği üzere atölye 
hocaları, okul atölyelerinde canlı modelden boya ya da mekansal boyamaları 
öğrencilerden ister; “önce bu tarz gerçekçi işleri yapın, sonra kendi tarzınızı bulur-
sunuz” diye serzenişte bulunurlardı. İlk yılımdan itibaren benim çok iş ürettiğimi 
gören Veysel Hocamız bana: “Sen ne istersen onu yap, seni serbest bırakıyorum.” 
demişti. Bu benim önümü açan, kısıtlamayı kaldıran ve özgür bırakan en önemli 
güçtü. Elbet modelden boya çalışmalarını evimde yapıyordum ve o yıl özellikle 
küçük ebatlı 30 x 40 cm üç adet canlı modelden gerçekçi yapılmış tuvali duvara 
astım. Veysel Hocamız benim işlerim üzerine “Yine herkesten çok çalışmışsın, 
aferin!” dedikten sonra kendisine “Hocam, hemen arkanızdaki duvardaki üç resim 
de benim.” dedim. Asistanları ile resimlere dönen Veysel Hocamız ‘‘Tamam.’’ der 
gibi kafasını salladı. Ancak asistanlarından biri Veysel Hoca’ya eleştirel bir 
söylem ile “Hocam bu üç resim ile diğer resimler birbirinden çok farklı tarzda.” 
dedi. Veysel Hoca asistanına dönüp: “Sen herhalde Nihat’ı tanımıyorsun, bu üç 
realist resmi bizim için yapmış, diğerlerini de kendisi için.” deyip, teşekkür etti. 
Yıllar sonra Veysel Hocamız ile bu anımı paylaştığımda çok mutlu olmuş, bunu 
mutlaka yazılı olarak anlat demişti. Hayatımda önümü açan iki insandan biri 
babam, resim bölümüne girmem ve eğitimim için maddi manevi fazlasıyla 
destekleyen, ikincisi de çok değerli sanatçı kişiliği yanında, çok iyi bir sanat 
eğitimcisi olan, üniversitede geçirdiğim yıllar boyunca bana özgürlük alanımı 
sonsuz açan ve hep bana güvenen Prof. Veysel Günay’dır. Elbet bu üretkenlik, 
biraz da anarşist duruş, sonraki yıllarda başarılı ve etkili sergiler açmamı 
sağlamıştır diye düşünmekteyim.          

T. D. : Evet sanatınızı ironik olarak değerlendiren sanat eleştirmenleri var. Aslında 
bu kadar net ve yalın bir anlatımın içinde bu ironiyi yapabilmek çok da basit olmasa 
gerek. Çünkü vurguyu bazen tek bir karyola, tek bir sandalye veya tek bir uçak 
resmederek yapabiliyorsunuz. Bu ironiyi yaratmadan önce Nihat Kemankaşlı’nın 
düşündüğü veya tasarladığı bir hikaye oluyor mu? Bunu sormamın sebebi sizin 
eserlerinizin bana hep bir masalı çağrıştırıyor olması. Nedense böyle bir hayalim 
var; sizin eserlerinizin masal haline geldiği bir kitap.

N. K. : Aslında çok doğru bir saptama yapmışsınız, resimlerimin “masal”ı 
çağrıştırdığı doğrudur. Çünkü masallar da ironiktir. Matematiksel kompozisyonu 
kurup, bu ironiyi oluştururken, mutlaka bir hikaye oluşmaktadır. Ancak anlam 
bakımından, kullandığım nesneler, biçimler ve figürler yaşamın içindedirler, aynı 
zamanda yaşamdan uzak tek başlarına yaşama dahil olmaya çalışmaktadırlar. 
Sonuçta bu durum, mutlaka bir hikaye ile sonuçlanır. Ama her zaman söylediğim 
gibi hiç zaman bir hikaye oluşturma çabasında olmadım. Her zaman, yaşamın ve 
yaşamsal birikimlerin, güncel izlerinin gözlemlenmesini istedim. Yaşam alanım 
içinde kaybolup gitmeyen, yaşama dair her oluşum, soyut değil; soyutlama ile 
kendini göstermeli resimlerimde. Bu yaklaşım, ironiyi yaratmadan önce, bir hikaye 
etrafında mutlaka şekilleniyordur. Kim bilir, belki de resimlerimin isimlerinde 
saklıdır nasıl bir hikaye olduğu…
 
T. D. : Bir röportajınızda “teknik hiç önemsemediğim bir olgu” demişsiniz. Hatta 
ekleyerek güçlü teknikten kaçtığınızı belirtmişsiniz. Sizce teknik güçlendikçe anlam 
azalıyor mu?

N. K. : Kesinlikle teknik hiç önemsemediğim bir olgu. Resimlerime yakından, ve 
dikkatli bakıldığında boyamalarımın son derece düzensiz olduğu ve altlarında ilk 
taslak çizgilerin bile hala durduğu görülür. Güçlü teknikten uzak “zayıf teknik” 
boyamalarımın sebebi ya da dediğim gibi hiç üzerinde durmuyor olmam, içimdeki 
resim yapma enerjisine hakim olamadığım çocuğun dışavurumu sadece… Elbet 
bu şekilde düşünüp davranırken, teknik anlamda yapılmış işleri yadsımıyorum. 
“Teknik güçlendikçe anlam azalıyor mu?” sorunuza gelince, anlam elbet azalmaz 
ama teknik ile beraber ne kadar çok yetenek devreye girerse çocuk naifliğinizde o 
kadar sizden uzaklaşır. Bu sorunuzun cevabını, Prof. Zafer Gençaydın hocamızın 
öğrencilik yıllarımızda bize söylediği bir söz ile bitireyim. “SANAT, yetenek işi 
değil; AKIL işidir.”

T. D. : Biraz da yeni serginiz “Ben Nihat Kemankaşlı”dan bahsetmenizi çok 
isterim.  İddialı bir isme sahip olan serginiz 17 Eylül 2021’de Ankara Galeri Siyah 
Beyaz’da açılacak. Serginizde takipçilerinizi neler bekliyor?

N. K. : Bu sergimde, yaklaşık 5 yıldır üzerlerinde çalıştığım büyük ve küçük ebatlı 21 
adet resmim sergilenecek. Bunların içinde, 2010 yılında Berlin’de sergilediğim ama 
Türkiye’de hiç sergilenmemiş benim için çok özel, sadece 4 adet yaptığım “playboy” 
isimli resimlerim de görülebilecek. Sergimin ismini “Ben Nihat Kemankaşlı” koymamın 
açıkçası özel bir nedeni yok. Sergi atmosferinde biraz ego, biraz özgüven hissi, iyi olur 
diye düşündüm. Şaka bir yana, bu yaşıma kadar benim cesaret edemediğim, bazı egosu 
yüksek sanatçılar gibi, konuşurlarken isimlerinin önüne koydukları BEN’İ sergimin adı 
olarak koyup, resimlerimdeki ironik yaklaşım ile bütünleştirmek istedim.   
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NİHAT KEMANKAŞLI
TANE DOĞAN

interview



TANE DOĞAN : As a person who had the opportunity to work with you, I know how 
disciplined you are and how you program your whole day and even the times you will 
work on your art beforehand. Therefore, I will start questioning you with a personal 
curiosity: Has the pandemic period disrupt your disciplined working order that I find 
very impressive, or has your creation process been affected positively or negatively?

NİHAT KEMANKAŞLI : Discipline is a concept that is in the core of art. It is an 
absolute must. Although it is thought that artists have a fun occupation when looked 
from outside, it is not the reality. Performing art requires to be seriously disciplined. 
This comes from the respect you have for the work you do. Of course, the pandemic 
period was a very hard time during which we had to be confined in our homes and 
studios. Like many other artists, I can say that, it was a period during which my 
productivity increased. It has been an efficient period I reconsidered all the works 
before the exhibition, without any time limitations.

T. D. : We witness that your art adventure, which started with almost primitive 
geometries, is now taking all the colors and everyday objects of the world under 
your wings. When your art pieces are considered retrospectively, is it possible to 
divide your artistic journey starting from your student years in Hacettepe University 
up to now into periods or to understand what the breaking points are?

N. K. : I would like to start answering this question by telling a memory from my 
student years. Color has been indispensable for me since the first years of my educa-
tion in the Faculty of Fine Arts, Department of Painting. As I had financial difficulty 
buying paint and other materials, I used to paint on cardboards as when you do that, 
it was not necessary to paint the entire surface, thus you save on paint. At that period 
of time, I used to buy the cardboards from a small, low-profile stationary in Ankara, 
Tandoğan. I bought so many cardboards that one day the stationer said that; “I must 
confess that I earned good money from your cardboard purchases”. Those painted 
flat surface cardboards formed the basis for my understanding of color painting. 
During the first years, yes, my paintings were more primitive and had a more minimal 
understanding of object/form. I guess, this continued until 2010s. In 2010, during the 
preparations of my solo exhibition in Berlin Art Projects, the understanding of 
figure/object involved in my paintings with a spatial questioning. My analysis started 
to move away from surface painting, step by step, towards spatial compositions. In 
the following years, I witnessed and I am still witnessing those landscapes, still lives 
and stylized nature connotations have been included in the forms and shapes I have 
added to the composition. Accordingly, I do not find it right to divide the change, if 
there is any, into sharp periods, as an artist. Art historians might do that someday.

T. D. : In your artworks, there are places such as balconies, bedrooms, neighbor-
hoods, the forms or perspectives of which you play from time to time; while these 
places are sometimes in front of us with a 1/1 scale, very close to reality, they some-
times take us away from reality with their shadows that cast in different directions. 
Just as we feel ourselves in a very colorful dream world, we suddenly ask to 
ourselves that, “Was it real life or are we in a surreal world?”. How would you 

describe this colorful story you created? Are we in a surreal world or still in real 
life?

N. K. : I would like to answer this question briefly. I like irony in painting; that is 
all. Actually, there is nothing I can say about the stories I have constructed in my 
paintings; in these kinds of paintings; since we see objects and forms from every-
day life very clearly, abstractions, I say abstraction on purpose, they are not 
abstract, the concern of life that is tried to be expressed need to gain meaning in 
the eye of the viewer. My answer to the question, "What do you express?" is: Noth-
ing. Are we in a surreal world or still in real life? I think I'm imagining a surreal 
world in real life.

T. D. : In a story you told me years ago, you mentioned a final exam from your 
student years. Your teacher told you that you paint a lot, and only one of those 
paintings was for them, and all the rest was for yourself. I would like to ask a ques-
tion based on this story you told me; since then, I am sure you have produced 
hundreds of works and opened dozens of exhibitions. How did this return to you or 
what was the reward of embarking on this journey with such enthusiasm and 
productivity at that time?

N. K. : I think it was the third-year final exam. My dear teacher Prof. Veysel 
Günay was evaluating our works in our studio with his assistants. That year, I 
made so many large-scale paintings both in the studio of the school and at home 
that I had to ship the paintings from home. As it is known, studio teachers ask 
students to draw from a live model or to paint spatially in school studios; they 
used to reproach, "make this kind of realistic works first, and then you'll find your 
own style." Prof. Günay, who saw that I have produced a lot of works since my first 
year, said to me: “You are free to paint as you wish”. This was the most important 
power that opened my way, removed the restriction and set me free. Of course, I 
was doing model paintings at home, and that year, I hung three realistic small 
scale, 30x40 cm paintings of live models on canvas on the wall. Following Prof. 
Günay’s remark that, “You worked more than everyone else again, well done!”, I 
said that, "Sir, the three paintings on the wall right behind you are also mine". 
Returning to the paintings with his assistants, Prof. Günay shook his head as if 
saying ok. However, one of his assistants said to him critically that, "Sir, these 
three paintings are very different from the other paintings”. Prof. Günay turned to 
his assistant and said: "You probably don't know Nihat, he painted these three 
realist paintings for us, and the others for himself." and then thanked him. Years 
later, when I shared this memory with Prof. Günay, he was very happy and said 
that I must write this down. One of the two people who paved the way for me in my 
life is my father, who supported me financially and morally to enter the painting 
department and for my education, and the other is Prof. Veysel Günay, who is a 
very good art educator, who opened an endless free space for me during my 
university years and who trusted me. Of course, I think that this productivity and 
somewhat anarchist stance enabled me to hold successful and effective exhibitions 
in the following years.

In Nihat Kemankaşlı’s paintings, while we feel ourselves in a very colorful dream world, we can also think that; “Is this real 
life? Or are we in a surreal world?”. I conducted an interview Nihat Kemankaşlı who states that, “It is true that my paintings 
recall “tales”. It is because, tales are ironic too. While creating this irony by constructing the mathematical composition, there 
is certainly a story formed. However, in terms of meaning, the objects, forms and figures that I use are in life, while being away 
from life and trying to get involved in life by themselves at the same time.” about his exhibition, “I’M NİHAT KEMANKAŞLI” 
which will be held in Gallery Siyah Beyaz between 17.09.2021 - 16.10.2021 and his art life.



T. D. : Yes, there are art critics who evaluate your art as ironic. In fact, it should not 
be so simple to make this irony in such a clear and simple expression. Because some-
times, you can make the emphasis by painting a single bed, a single chair or a single 
plane. Is there a story Nihat Kemankaşlı think of or conceive before creating this 
irony? The reason I ask this is because your works always remind me of fairy tales. For 
some reason I have such a fantasy. A book in which your works turn into fairy tales.

N. K. : Actually, you have made a very accurate determination, it is true that my 
paintings remind of "fairy tales". Because fairy tales are also ironic. While estab-
lishing the mathematical composition and creating this irony, a story is definitely 
formed. However, in terms of meaning, the objects, forms and figures that I use are 
in life, and at the same time they try to be included in life alone, away from life. 
Ultimately, this necessarily results in a story. But as I always say, I never tried to 
create a story. I always wanted to observe the current traces of life and vital accumu-
lations. Every formation about life that does not disappear in my living space is not 
abstract; it should show itself through abstraction in my paintings. This approach 
must be shaped around a story before creating the irony. Who knows, maybe the 
stories of my paintings are hidden in their names… 

T. D. : In one of your interviews, you said that "technique is a phenomenon that I 
don't care about". You even added that you escape from strong technique. Do you 
think the meaning diminishes as the technique gets stronger?

N. K. : Technique is something I don't really care about. A careful, even close look 
at my paintings reveals that my painting style is extremely uneven and even the first 

sketch lines are still there. The reason for my "weak technique" painting, which is 
far from strong technique, or, as I said, the fact that I do not dwell on it at all, is 
just the expression of the child in whom I cannot control the energy of painting… 
Of course, while thinking and acting this way, I do not deny the works done in a 
technical sense. As for your question, “Does the meaning die away as the 
technique gets stronger?”, the meaning does not die away, but the more talents 
come into play with the technique, the more the child moves away from you in your 
naivety. Let me close this answer with words of our teacher Prof. Zafer Gençaydın, 
which he told us during our student years. “ART is not a work of talent; it is the 
work of WISDOM."

T. D. : I would really like you to talk a little bit about your new exhibition “I’m 
Nihat Kemankaşlı”. Your exhibition, which has an assertive name, will open on 
September 17, 2021 at Gallery Siyah Beyaz, Ankara. What awaits your followers 
in your exhibition?

N. K. : In this exhibition, 21 large and small sized paintings that I have been 
working on for about 5 years will be exhibited. Among these, you can see my very 
special 4 paintings called “playboy”, which I exhibited in Berlin in 2010 but 
never exhibited in Turkey. Frankly, there is no special reason in naming my exhibi-
tion “I’m Nihat Kemankaşlı". In the atmosphere of the exhibition, I thought a little 
ego, a little self-confidence would be good. Jokes aside; like some artists with high 
egos putting "I" before their names while they were speaking, which I could not 
dare until this age, I wanted to use “I” as the title of my exhibition and to integrate 
it with the ironic approach in my paintings.
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Banyom My Bathroom, 2020
tuval üzerine karışık teknik mixed media on canvas
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