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Yaklaşık 30 yıl önce, Galeri 
Siyah Beyaz'da "Dansözler" ile 
başlatmış olduğum "biraraya 
getirme/yerleştirme" temelli 
sanatsal çalışmalarımı, 
"Müstesna" sergisi ile bir adım 
daha ileriye götürüyorum.

1980'lerde, birer yerleştirme ve 
canlandırma olarak tüm galeri 
ortamına yaydığım (Dansözler, 
1986, Gölgeler, 1987, Gaea, 
1991) sanatımı, 90'larda mekan 
dan bağımsız, kendi başına 
varolabilen küçük evrenlere 
yerleştirmiştim (Boxes of 
Curiosities, 1994). 3 boyutlu 
sınırlarla dış dünyadan ayrılan 
bu çalışmalar, 2000'lerde, 
içinde yeraldığı kısıtlayıcı/ta 
nımlı mekancıklardan kurtula- 

rak, onların dış yüzeylerine 
taşmıştı (Harmonia Mundi, 
2004). Şimdi ise, gerçek veya 
sanal mekansal kısıtlardan 
kurtularak kendi başına durabi-
len işlere dönüşüyor.

Başka bir amaçla yaratılmış 
nesneleri/görüntüleri, 
amaçlarının dışında ve salt 
estetik veya felsefi varoluş 
larıyla, bana ifade ettikleri veya 
üzerine benim yüklediğim 
anlamlarla, veya sadece form 
ve malzeme değerleriyle, kendi 
ürettiğim parçalarla bir biçimde 
birleşe rek bambaşka bir ifade 
kazan masını ve kendi başına 
bağım sız bir varlık olarak var 
olması nı sağlamaya odaklan 
mış bir sanatsal yaklaşıma  

sahip olduğumu düşünüyorum. 
Bu yaklaşımın, hazır görüntül-
erin yeniden üretimiyle başka 
bir boyuta taşındığı da oldu 
(Rebel, 2010). Bu tavır, geçen 
30 yıla yakın zaman içinde 
olgunlaşarak, kendi bağımsız, 
aykırı, ayrıksı serüvenini yine 
kendi anlayışı doğrultusunda 
sürdürmüştür. 

Bu üç boyutlu işler etkileşim 
lidir. Müellif olarak, nesnelerin 
nasıl bir araya gelebileceği 
konusunda kendi tercihimi 
göstermekteyim ancak çoğu 
nesne birbirlerine bağlanmış 
değildir, yeniden düzenlene-
bilir, yepyeni kompozisyonlar  
oluşturulabilir. Bazı kompozis 
yonlara yerleştirilen hareket 

eden nesneler ise yaratılan 
evrenlere ayrı bir can katar.

Bu çalışmalarda, kendi sanat 
yapma anlayışımın gelişmesi 
nin, sadeleşmesinin ve daha 
incelmesinin yanı sıra kendim 
ce önemli sanatsal önermeler 
yeralmaktadır. Aslında 
göründüğü gibi olmayan işler 
üreterek aykırı tutumumun 
altını çizmekteyim. Hem 
geçmişin klasik ve modern 
sanatına, hem de günümüz 
güncel sanatına göndermeler 
içeren bu çalışmalar, günümüz 
sanatına benim yanıtımı oluştu 
ruyor.
 
 
                        Yılmaz Aysan, 2014

*müstesna; bir bütünün ya da kuralın 
dışında olan, kuraldışı, benzeri az 
bulunan. ayrıcalı, ayrı tutulan, ayrık.

MÜSTESNA *
HEYKELSİ NATÜRMORTLAR, PORTRELER PEYZAJLAR



Following up on my exhibition 
"Dansözler (Belly Dancers)" 
which took place in Siyah 
Beyaz Gallery almost 30 years 
ago, I am now once again build 
ing on my previous "assemb 
lage / installation" based 
techniques with my exhibition 
"Müstesna".

Initially my works in the 1980's 
filled the entire gallery space - 
Dansözler (1986), Gölgeler 
(1987), Gaea (1991) - which 
then led to self-contained 
works in the 1990's, such as 
Boxes of Curiosities (1994). 
These works - which were 
separated from the outside 
world by their inherent 3 dimen 
sional boundaries - evolved 

 in the 2000's into new works 
(Harmonia Mundi, 2004) 
which shed the limitations of 
their defined borders. Now 
these ideas have been 
transformed into self - standing 
works which are free of real 
and/or virtual constraints.

I am interested in taking found 
objects out of their contexts 
and normal functions and 
adding my own twist to them to 
create different, original results 
imbued with new meanings 
which can stand on their own 
as unique creations. This 
approach has led me to create 
work which incorporates 
appropriation and reproduc-
tion of found material (Rebel, 

2010). My approach has prog 
ressed and matured over the 
last 30 years, allowing my art 
to express its on independence, 
non-conformism and  eccent- 
ricity.

These 3D works are wholly 
interactive. As the author I 
have displayed a certain perso 
nal approach to the placement 
of these works, although the 
objects are not strictly bound 
to each other, and can be re - 
arranged to form alternate 
compositions. The addition of 
moving-objects to these works 
adds another dimension of life 
and understanding to these 
works.

Asides from displaying an evo 
lution, refinement and simplifi-
cation of my own art practice, 
these works also propose a 
personal meaning. By produ 
cing works which are not as 
they seem I am highlighting the 
importance of difference and 
distinction - by drawing on 
classical and modern Art and 
mixing it with contemporary 
media I am able to respond to 
the understanding go Art of 
today.

                              Yılmaz Aysan, 2014

MÜSTESNA (EXCEPTIONAL)
SCULPTURAL STILL-LIFES, PORTRAITS, LANDSCAPES



SİYAH BEYAZ SANAT GALERİSİ ARŞİVİ, 1984 - 1985
 ‘ DANSÖZLERİN GİZLİ TARİHİ ’



SİYAH BEYAZ SANAT GALERİSİ ARŞİVİ, 2003 - 2004
20.YIL SERGİSİ: YILMAZ AYSAN, ELA CİNDORUK, BİHRAT MAVİTAN, MEHMET NAZIM



ANKARA YOLUNDA
FOTOĞRAFLAR VE MÜCEVHERLER
Mücevherlerim, her yerde ve 
her şekilde varlığını sürdürmüş 
olan, yakından aşina olduğu 
muz bezemelere olan ilgimi 
yansıtıyor. Fotoğraflarım ise, 
dış dünyada ilgimi çeken kom- 
pozisyonlardan oluşuyor. 

2003 - 2004 yıllarında üzerinde 
çalıştığım “Klasik” işlerimde, 
poliüretan kartonpiyerleri kulla 
narak yaptığım mücevherler ile 
bezemelere karşı başlayan bu 
ilgim, 2005-2006 da “Rüzgar 
gülü” serisi ile devam etti. Bu 
seride, gene seri üretim ürünü 
olan kağıt dantelleri (doily) 
kullandım. Onları “papier-
mâché” tekniği ile şekillendi 
rip, gerektiğinde boyadım. 
Derken yeni malzeme arayı 
şım, 'doily' leri gazete kağıdın 
dan üreterek farklı bir boyuta 
taşındı (2007- ), gelip geçici ve 
değersiz gazete kağıdını, klasik 
dantel motifi ile bezeyip, gene 
"papier-mache" tekniği ile  

boyutlandırdım, altın ve inciler 
ekledim.

İlk başlarda kullandığım farklı 
dantel motifleri sonuna doğru 
tek bir motifte takılı kaldı. Bu 
sergideki işler, işte bu motifin 
gümüşe uyarlanması ile ortaya 
çıktı. Gümüşü şekillendirip - 
boyutlandırdım ve yer yer 
renklendirdim. Daha da ileriye 
giderek, elimdeki mükemmel 
motifi bozmaya başladım. 
Sonra bu bozulmuş / yamulmuş 
dantel motifli gümüşleri " be- 
den mücevherleri " olarak 
şekillendirdim, daha büyük 
boyutlarda pirinçten ürettikle 
rim ise "duvar mücevherleri" 
oldular.

Fotoğraflar, 2009 ve 2010 
yıllarında İstanbul - Ankara - 
İstanbul yolunda çekildiler. 
Siyah Beyaz'daki sergilere 
giderken ve dönerken...

Hep yolda değil miyiz zaten?



BİHRAT MAVİTAN
GELECEK SERGİ UPCOMING EXHIBITION 

07.02.2014 - 26.02.2014

ON THE ROAD TO ANKARA
PHOTOGRAPHS AND JEWELS

My jewelry commonly incorpo-
rates mundane patterns and 
ornamentations that we see in 
our closer, smaller-scale, envi 
ronments everyday. My photog 
raphs, on the other hand, 
feature compositions that 
interest me in the exterior 
world.

My interest to ornamentation 
started in 2003 - 2004 when I 
first used polyurethane ceiling 
mouldings in my “Classic” 
jewelry collection that was 
followed by the “Compass 
Rose” collection in 2005 - 
2006 in which I used paper 
doilies - another massproduced 
readily available item. I re- 
shaped them utilizing papier 
mâché techniques and painted 

them. Later on in 2007, I exten 
ded my research into finding 
new materials and ended up 
using the ephemeral newspa-
per. Once again I re structured 
the newspaper – a material 
that represents “cheap and 
low”- via papier - mâché 
techniques and ornamented it 
with the classic doily patterns 
only to merged them with gold 
and pearl at the final stage.

While I have been experiment-
ing with varying ornament 
patterns at the beginning, I 
came to a point where I was 
using a specific pattern repeat-
edly. The works in this exhibi-
tion features designs that 
appropriated the mentioned 
specific pattern into silver. 

First I shaped, partially 
colored and added dimension-
ality to the silver. Conse-
quently, I started to distort the 
“perfect” pattern that was 
inherited from the doily. As a 
final touch, I shaped the doily - 
patterned silver objects to 
function as ‘body jewelry’ and 
the larger brass objects as 
‘wall jewelry’.

The photographs are taken 
during 2009-2010 on the road 
between Ankara and Istanbul, 
going to - returning from 
exhibitions at Siyah Beyaz. 

After all, aren’t we all on the 
road all the time?

                              Ela Cindoruk, 2014
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