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Pamuk Prenses / Zehirli Elma Snow White / Poisonous Apple, 2019
tuval üzerine yağlı boya ve enamel oil and enamel painting on canvas
140 x 110 cm
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AYŞE ÖKTEM : Yıllar içinde sizi izlemiş olanlar için olsun veya sadece ilk kez
özgeçmişinize bakanlar için olsun, görülüyor ki siz, çalışmalarınızda tek bir ana
temaya bağlanmaktan kaçınmış, her çalışmanızda yeni bir tema, yeni bir konu ile
sanatseverlerin karşısına çıkmışsınız. İlham kaynaklarınızı nasıl ediniyorsunuz?
Bize ilham kaynaklarınızdan söz eder misiniz?
RENGİN SALTIK : Çalışmalarım hep belli bir tema üzerine kurulmuş serilerden
oluşuyor, bugüne kadar sanırım 20 kadar seri olmuş. Temalarım zaman içinde
farklılaşıyor, çünkü içinde bulunduğum dönemde beni etkileyen, heyecanlandıran,
mutlu eden ya da kederlendiren olaylar, yaşantılar; en çok da okuduğum kitaplardaki
duygular ya da düşüncelerle şekilleniyorlar. Edebiyat en güçlü esin kaynağım.
Örneğin, İstanbul’da sergilediğim “Sözcükleri Boyamak” başlıklı dizimde,
Orwell’den More’a, Maalouf’tan Coelho’ya, Nietzche’den Neruda’ya ya da Erasmus’tan Michael Lewis’e çok sayıda edebiyatçı, yazar ve düşünürden beni çok
etkileyen alıntılar var. Yaşam, ölüm ve geçicilik üzerine çalıştığım seriler var. Birkaç
dal ya da uçsuz bucaksız tarlalar olarak doğayı resmettiğim monokrom çalışmalarım
var. Sadece renkleri anlatmak istediğim, her biri tek rengin sayısız tonunda işlerim
var. Bazı kentlere ait kişisel izlenimlerimi bu kentlerin çağrıştırdığı renklerle anlattığım kartografik çalışmalarım var. Daha önceki serilerimde rönesans dönemi
portrelerinden sadeleştirilmiş ekspresyonist yorumlarım, minyatür ya da çinilerimizden çalıştığım serilerim var. Bunlar dışında, özellikle de, Sümerler’den bu yana
binbir form alarak gelen, soyut işaret dizileri alfabeler ve harflerden etkilendiğimi
söyleyebilirim. Bu nedenle tipografik unsurlar resimlerimde sıklıkla yer alıyor.
Kaligrafi sanatının su gibi akıcı formları veya uzak ya da kadim kültürlerin küçük
resimler gibi biçimlendirilmiş harfleri üzerine dizi çalışmalarım var. Bence, medeniyetleri var eden, insan zekâsının en temel niteliklerinden biri, yazabilmek. Yazıyı
resmimde kullanmayı seviyorum.
Bir seriyi hazırlarken, tüm parçaları bir ana temayı oluşturacak biçimde, bir bütün
olarak düşünüyorum. Her bir tuvalin hem kendi başına söylediği bir sözü olsun; hem
de serginin diğer resimleri ile bütünün bir parçası olarak anlam yüklensin istiyorum.
Kullandığım dil ekspresif, renklerim mat, çalışmalarımın hemen hepsi monokrom.
Tuvallerim üst üste binen çok sayıda renk katmanlarıyla oluşturulduğu halde, ilk
bakışta sadece bir iki renk kullanılarak çalışılmış gibi görünüyor. Giderek daha
sadeleştiğimi fark ediyorum.
A.Ö. : Bu seferki serginizin teması Peri Masalları. Sergiyi gezmeden önce
kataloğunuzdaki masallarla ilgili anlatımınızı mutlaka okumak gerek. Yüzlerce,

binlerce masal arasından seçerek tuvale yansıttıklarınızın çocukluğunuzla
bağlantısı var mı? Yoksa doğaçtan gelen bir esinden mi söz etmeli? Fikir nasıl
doğdu?
R.S. : Peri Masalları başlıklı bu serimde, bu kez edebiyatın farklı bir türünden,
Jung’un söylediği gibi, kolektif bilinçaltımızın en saf ifadeleri olan çocuk masallarından örnekler var. Masalların gerçek anlamda evrensel olduklarını ve her
birimizin yaşantısında özel bir yeri olduğunu düşünüyorum. Görünürde son
derece masum ve basit olan masalların bir çok seviyede anlam yüklü oluşları,
gizledikleri derinlik beni şaşırtıyor. Sanırım onlara dair bir seri hazırlayarak bu
şaşkınlığımı yansıtmak istedim.
Seçtiğim masalların kendi çocukluğumdan ziyade, oğlumun çocukluk yıllarının
harika anılarıyla bağlantısı var. Her gece uyurken ona okuduğum masallarla ve
kim bilir kaç kez birlikte bıkmadan, zevkle seyrettiğimiz Disney filmleri ile
bağlantısı var. Galiba esin kaynağım olan edebiyatta da giderek basit olana, temel
olana doğru yöneliyorum...
A.Ö. : Bir sergi sonlandıktan sonra, yeni bir serginin ana fikri ne zaman doğar?
Aklınızda yeni bir tema var mı? Ya da işlemek isteyip de bugüne kadar el atamadığınız bir ya da birkaç idealleştirdiğiniz konu var mı?
R.S. : Bunun bir kuralı yok. Bazen bir sergi ardından, bir süre atölyemden uzaklaşmak istiyorum; bazen de, bu kez olduğu gibi, daha bir sergi üzerinde çalışırken
yeni bir sergi fikrine, heyecanına kapılıyorum. Bir seri bitince, şimdi ne çalışsam
diye düşünmek değil de; çalışmak istediğim bir konuya, bir düşünceye
rastladığımda
çalışmaya başlıyorum. Resmimi bu düşünceden hareketle
oluşturuyorum. Kosinski’nin ifade ettiği gibi, sanatın asıl amacı tasvir etmek
değil; duygu uyandırmak olduğundan, izleyicinin resmimdeki çağrışımları fark
edebilmesini, aktarmak istediğim duyguyu deneyimleyebilmesini sağlamak
istiyorum.
Belki içinde bulunduğumuz salgın sürecinin bir yansıması olarak, belki yaşımın
getirdiği bir duygu olarak, bu kez yalnızlık üzerine bir dizi çalışmak istiyorum; az
az başladım bile. Tek başınalık, kalabalık içinde yalnızlık, düşünce olarak yalnızlık... Thoreau’dan esinlenerek, “farklı bir ritme kulak veren” figürler
çizeceğim... Bu serimde renk değil de, resmin temeli olan çizgi esas olacak.
İçerikte olduğu kadar, süreçte de biraz daha sadeleşmek istiyorum. Umarım hayal
ettiğim gibi bir seri çıkar.

Aladdin / Sihirli Halı Aladdin / Magic Carpet, 2020
tuval üzerine yağlı boya ve enamel oil and enamel painting on canvas
110 x 140 cm

Uyuyan Güzel / Çıkrıklar Sleeping Beauty / Spindles, 2020
tuval üzerine yağlı boya ve enamel oil and enamel painting on canvas
140 x 110 cm
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Güzel ve Çirkin / Solan Gül Beauty and the Beast / Dying Rose, 2019
tuval üzerine yağlı boya ve enamel oil and enamel painting on canvas
140 x 110 cm

Interview with Rengin Saltık on “Fairy Tales in Abstract”
Classical Music Author, Ayşe Öktem
Andante Classical Music Magazine and Reflections From Art, Culture & Art Portal

AYŞE ÖKTEM : As for the viewers who followed your works throughout the years
or for others who saw your works for the first time, you seem to avoid adhering to a
single theme by presenting at each work a new theme, subject or novelty. Where do
you find your inspiration? Would you talk about the things that inspire you?
RENGİN SALTIK : My works are in series which are built on specific themes. Until
now I worked on about 20 different themes. My themes vary in time as they are
shaped by the happenings that impress or excite me, make me happy or sad; or they
emerge particularly by the thoughts and feelings expressed in the books I read.
Literature is my strongest inspiration. For instance, in the series titled “Painting the
Words” which I showcased in Istanbul, I painted quotations from several authors,
thinkers and novelists which deeply impressed me, -from Orwell to More, Maalouf
to Coelho, Nietzche to Neruda or Erasmus to Michael Lewis. I worked on series on
life, death and being ephemeral. I have monochrome works on which I painted
nature as a few twigs or endless fields. I have works simply on colors as subject
matter, each of which depicting a single color with its numerous shades. I have
cartographic works documenting my personal impressions of certain cities, painted
in the colors they recall. In my earlier works, I have series on simplified expressionist interpretations of renaissance portraits and works on our miniatures and ceramic
tiles. Apart from these, I am specifically inspired by the letters and alphabets; the
abstract series of signs which took numerous forms since Sumerians. That’s why
typographic elements appear frequently in my paintings. I have series depicting the
fluid forms of calligraphic art and letters of far away or ancient cultures which are
shaped like tiny drawings. To me, the capacity for written language, which made the
civilizations possible, is an essential attribute of human intelligence. I like to use
writings in my paintings.
When preparing for an exhibition, I consider all the works as a whole, altogether
constituting a single, main theme. Each canvas should tell its story on its own and at
the same time bear the same meaning with the rest of the pieces, as part of the whole.
My language is expressive, colors are mat, almost all my works are monochrome.
Even though my canvases are created by several overlapping layers of color, at first
sight they seem to be worked by one or two colors only. I think I am gradually
moving towards less.
A.Ö. : “The theme of this exhibition is Fairy Tales. Your text on tales presented in
your catalogue should definitely be read before viewing the works. Is your selection

of the tales among the hundreds or thousands, related in some way to your childhood? Or, can we talk about an inspiration stemming from improvisation? Where
did the idea come from?”
R.S. : In my series titled “Fairy Tales in Abstract,” I chose examples from a different line of literature; children’s tales which are, -as Jung pointed out, the purest
expressions of our collective unconscious. I think fairy tales are truly universal,
and they definitely have a special role in our lives. Being meaningful on many
levels and the disguised depth of these seemingly innocent and simple tales
amazes me. Looks like, I made a series on them to reflect my amazement!
The tales I selected are related to the wonderful memories of the early childhood
of my son, rather than my own. They are related to the stories I read to him while
sleeping and to the movies of Disney we watched together without getting bored
or tired, so many times, I don’t recall how many...
I think, I am gradually leaning towards the simple and basic in my inspiration of
literature too...
A.Ö. : Following an exhibition, when does the idea of a new exhibition emerge?
Do you have a new theme in your mind? Or do you have any subjects that you
couldn’t have a chance to realize, or any subjects that you idealize?
R.S. : It does not have a rule. Sometimes, after an exhibition, I need to get away
from my atelier for a while; and sometimes, -just like this time, I get excited over
a new exhibition idea, even still working on the current one. Instead of searching
for a theme idea when an exhibition is over; I start working when an idea or a
thought hits me. Then I build my work upon this thought. As Kosinski said, the
principal of true art is not to portray; but to evoke; I aim that the viewers notice
the connotations in my works and experience the feelings I tried to convey.
Perhaps as a reflection of the times of pandemic we are passing through; or
perhaps as a feeling coming from my age, this time I want to work on a series
about loneliness; I even started a little... Being all alone, loneliness within crowds,
loneliness as a thought... Inspired by Thoreau, I will draw figures “not keeping
pace with their companions.” In this series, the line will constitute the basis of the
paintings; not the color. I will simplify both the content and the process of painting. I hope the series will come out just as I dreamed of...

Kül Kedisi / Cam Ayakkabı Cinderella / Glass Shoe, 2019
tuval üzerine karışık teknik, yağlı boya ve enamel mixed media, oil and enamel painting on canvas
140 x 110 cm
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