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MELİS GOLAR : Ankara ve Galeri Siyah Beyaz'la ilişkiniz nasıl başladı?

BAHADIR ÇOLAK : Ankara, bundan bir kaç yıl önce ilk defa gittiğim bir şehirdi. 
Bulunduğum süre içerisinde Ankara’yı çok fazla gezemedim, dolayısıyla ilk 
ziyaretimde bir bağ oluşturamadım diyebilirim. Bundan bir yıl önce de 
arkadaşlarımı ziyarete gittiğim bir sanat organizasyonunun akşam yemeğinde, 
Galeri Siyah Beyaz'ın kurucuları ile tanıştım. Birlikte çok güzel bir akşam geçir-
dik, sohbeti boldu, sanatı eksik olmadı. Türkiye’deki özel sanat kurumlarının 
ilkleri arasındaki Galeri Siyah Beyaz’ın kurucularından, sanat ve sanatçıları 
dinlemek çok keyifliydi. Genç bir heykeltıraş olarak neler yaptığımı merak 
ettiler ve ben de kendileriyle zevkle paylaştım. Kısa bir süre sonra genç kuşak 
yöneticileri atölyeme ziyarete geldi ve yaptıklarım üzerine uzun uzun konuşma 
fırsatımız oldu. Karşılıklı güvene dayanan ilkeleri sanırım herkes tarafından 
bilinir, benim de birlikte çalışacağım bir kurumda isteyeceğim en önemli şey bu 
zaten. Nihayetinde aradan bir yıl geçti ve gerçekleştirmek istediğim ilk kişisel 
sergimi açıyorum.

M.G. : Heykellerinizde çoğunlukla malzeme olarak mermer ve metali kullanıyorsunuz. 
Geleneksel olarak benimsenen mermerin yanı sıra, heykellerinizde videolar, 
neon ışıklandırmalar gibi farklı ve daha yeni teknikleri de bir arada görebili-
yoruz. Malzeme tercihleriniz ve  ortaya çıkan görsel çeşitliliğin dayandığı kökler 
ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

B.Ç. : Genelde geleneksel malzemeler kullanıyorum ve bunları günümüzün 
şartlarında kendi pratiğimde şekillendiriyorum. Bu malzemeler bence heykelin 
temelini oluşturmuş ve heykel anlayışını günümüze taşıyarak bugün kullanılan 
çok çeşitli malzemeler ile heykel üretiminin olumlu yönde evrilmesine öncü 
olmuşlardır. Heykel yapmak çok fazla araştırma ve pratik yapma sürecinden 
geçtiği için bu yolculukta birçok malzeme ile zatenbir araya geliyor ve 
kullanıyorsunuz. Zaman zaman tesadüfen deneyimledikleriniz daha sonra bilinç 
li bir proje üretimine dönüşebiliyor. Ben çok küçük yaşlarda teknolojiyle iç içey-
dim, elektronik ve mekanik yapılar üzerinde uzun yıllar çalışmalar 
gerçekleştirdim. Neredeyse öğrencilik dönemimin sonuna kadar elektronik ve 
mekanik, benim gelir kaynağımdı. Geleneksel malzeme ile heykel yapmak ve 
sürekli keşfedip öğrenmeye devam etmek bana bir süre sonra tanıdığım, 
bildiğim, deneyimlediğim malzemeler üzerinde daha fazla düşünerek pratiğe 
almama sebep oldu. Düşüncelerimi uygulamak istediğimde çağın gereksinim-
lerini kullanmaktan çekinmiyorum, dolayısıyla farklı malzemeler birden bire 
heykellerimin elemanı olabiliyor. Okulda öğrenci olduğum yıllarda silindirik 
pleksiglas yapılar ile projeler yapmaya başladım. Üzerlerine farklı imgelerin 
desenlerini çiziyor ve bunları ledler yardımı ile aydınlatıp farklı bir bakış açısı 
kazandırıyordum. Ancak çeşitli malzemeleri bir araya getirip heykel yapmak hiç 
de kolay değildi. Dolayısıyla form bilgisinin gelişmesi uzun bir serüvene 
dönüştü. Bugün ise bütün bu bilgi birikimim harmanlandı ve karşımıza gelenek-
sel  ile dışında kalan  malzemelerden ürettiğim heykeller çıktı.

M.G. : Heykel ve sanatçı arasında özellikle yapım aşamasında konsantre bir ilişki 
var olduğu bilinir. Atölye üretimi, heykelin tamamlanışı, sergilenişi kısaca eserle 
rinizle geçirdiğiniz süreçten bahseder misiniz?

B.Ç. :  Acısıyla tatlısıyla en çok keyif veren süreç. Öncelikle amaçladığım konu 
üzerine odaklanıyorum ve devamında yoğun bir araştırma süreci ortaya çıkıyor. 
Bir yandan atölyemde malzemeler üzerinde denemeler yapıyor bir yandan da daha 
önce yapmaya başladığım bir heykeli tamamlıyor oluyorum. Bu devinim sürekli 
kendini tekrar ediyor. Her zaman yeni şeylerin farkına vardığım bir süreç oluyor. 

Sistemin
Altında

Yerinden Edilmiş Displaced, 2014
metal metal 

180 x 47 x 30 cm



Aslına bakarsanız bir yarış gibi bazen. Kimi zaman ortada üretmekte olduğun 
projenin bitmesi gereken bir süre vardır ve doğru zamanda doğru yerde sergiye 
çıkması gerekir. Bazen de yaptığınız projenin boyutları büyüktür ve heykeli atölye 
şartlarında yapabilmek için çözümler üretmek zorunda kalırsınız. Kısacası başından 
sonuna kadar projenin kendisi ile beraber büyüdüğümüz bir süreç diyebilirim.   

M.G. : Heykellerinizde kimi zaman geometrik, katı, hacimli ve belirgin  formların 
çarpıcılığı kimi zamansa izleyiciyi içine dahil eden mekanik sistemlerin varlığı 
dikkat çekiyor. Siyah Beyaz'da 30 Eylül - 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek 
ilk kişisel serginiz olan ‘Sistemin Altında’ sergisi bu formları hangi söylem altında 
bir araya getiriyor?

B.Ç. : Yaptığım heykeller sert, dik duran ( monolit ) yapılara bağlı, benim kurguladığım  
sistemlerden oluşuyor. Bazen de tam tersi ince, kırılacak gibi duran tek parça 
yapılarda bütünlüğe erişiyor ve bu durum izleyicide bir gerilim yaratıyor. Heykel-
lerimde hareket olgusu kendi içerisindeki dinamizmi değiştirdiği gibi izleyiciyi de 
içine alarak iletişime geçiyor. Bu bakış açısı kendi pratiğimde heykel-sistem 
ilişkisine dönüşüyor. Tarihten günümüze baktığımızda da bir çok obelisk örneği 
görürüz. Bunların varoluş nedenleri bir güç gösterisidir. Bugün bu yapılar, birçok 
kentte geçmişten miras kalmış iktidar izleri olarak karşımıza çıkmakta. Bu sergide, 
kişilerin var olduğumuz düzen içerisinde kendilerine ait olan yeri bulmalarını veya 
nerede olduklarının farkındalığını  yaratmayı; günümüz insanının kodlanmış maki-
neler gibi davranışı ve zaman geçtikçe bu döngüye daha çok bağımlılık  kazanışına  
eleştirel bir yaklaşım amaçlıyorum. 

M.G. : Sistemlerin yaratıcısı olan insanın kendi yarattığının içerisinde kayboluşu, 
bazen de altında ezilişi sizce güncel manada ne şekilde karşımıza çıkıyor?

B.Ç. : Biraz çevremize dikkatli bakarsak her yerde bunun örneklerini görebiliriz, 
özellikle şuraya bakalım gibi bir işaret vermeme gerek yok diye düşünüyorum. 
Yaşadığımız evrende biraz durup geriye çekilirsek neler altında kaldığımızı fark 
etmemiz mümkün. Bunlar o kadar fazla ki vereceğim somut örnekler sonucunda 
kocaman soyut bir enkaz altında kalabiliriz.

M.G. : Türkiye ve yurtdışında bulunan özellikle açık alan heykelleriniz mevcut. 
Eserlerinizin hem yurtiçi hem de yurtdışında pek çok ödül aldığını biliyoruz. 
Türkiye'de kamusal alanda heykellerin varlığını sürdürebilmesi her daim 
tartışma konusu olmuştur. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? 

B.Ç. : Türkiye maalesef heykel ile çok geç tanışmış bir ülke. Yaşadığımız coğrafya 
çok zengin bir kültürel geçmişe sahip ancak, tarihten günümüze doğru bir yolcu-
luk yaparsak, geçmişimizde heykelin kamusal alanda var olmadığını görebili-
yoruz. Cumhuriyet döneminden sonra Türkiye’nin, batı sanatıyla daha çok iç içe 
olmaya başlamasına ve heykel sanatı örneklerinin artışına rağmen, kamusal 
alanda yine de çok az örneğe rastlanmıştır. Kamusal alanda var olan anıt 
heykeller insanlarımıza tarihsel bir belleği anımsattığından, onlara alışmak daha 
kolay oluyor. Kısacası ideolojik heykeller toplumda popüler oluyor ve sanatsal 
yanı söz konusu olmuyor. Günümüz anlayışında kamusal alanlarda bulunan, 
nitelikli özgün ve çağdaş eserler toplumun çoğunluğu tarafından algılanamıyor. 
Bunun sebebinin insanların çok küçük yaşta sanat ile tanışmadıklarından 
kaynaklandığını düşünüyorum. Bu konu her zaman tartışma konusu olacaktır. 
Bir gün, gelişen değerlerimizin önemini  bilen ve onları  koruma bilincine sahip 
bir toplum olmayı umut ediyorum.

M.G. : Gerçekleştirme fırsatı henüz bulamadığınız sizi heyecanlandıran gelecek 
projelerinizi bizimle paylaşır mısınız?

B.Ç. : Elbette ki bir çok projem var, bunların arasında ütopik olanlar da mevcut ama 
genel olarak bir gün  gerçekten uygulayabileceğim projelerimin üzerinde 
yoğunlaşıp detaylandırıyorum. Umarım  birçok projemde olduğu gibi bir gün 
uygulama fırsatı bulurum. Hangisinden bahsetsem bilemedim, sanki gizemini 
kaybedecek gibi  hissediyorum. Sizin için küçük bir ipucu verebilirim. İnsanların  
yalnızca hareket enerjilerini kullanarak büyük kütleleri devinim haline 
sokmasını istediğim projelerim mevcut. Heykel ile insan arasında kurgulanan bir 
kontrol mekanizması düşünebilirsiniz. Tıpkı küçük bir fikirden büyük devrimler 
yapmak gibi....

Çıkış Exit, 2014
mermer marble

35 x 93 x 25 cm

Uzatma Extension ( detay detail ), 2016
metal, mermer metal, marble

155 x 30 x 25 cm



Bağımlı Addict, 2016
( detay detail )

Bağımlı Addict, 2016
metal, led ekran metal, led screen

140 x 60 x 40 cm

Dikey Senkronizasyon Vertical Synchronization, 2016
metal metal

178 x 55 x 30 cm



Uzatma Extension, 2016
metal, mermer metal, marble

155 x 30 x 25 cm



MELİS GOLAR  : How did your relation to Ankara and Siyah Beyaz Art Gallery start ?

BAHADIR ÇOLAK :  Ankara is the city where I have been for the first time a few years 
ago. I would say, I could not visit the city while I was there and didn't connect 
to it. A year ago, while I was visiting a friend for an arts organization’s dinner, 
I met Siyah Beyaz Art Gallery’s founders. We spent a great night with dense 
conversation on arts. It was a joyful night hearing about arts and artists from 
Turkey’s one of the first private arts institutions’ owners. They were interested 
in my work so I shared my works with them in pleasure. Recently, the new 
generation director of the gallery, visited me at my studio and we had a chance 
to talk in more detail. Everyone knows about their trust oriented policy, which 
is the most desirable working method for me within an institution. In the end, 
one year passed by and I am opening my first solo exhibition that I wanted to 
realize all this time.

M.G. : Predominantly, in terms of material usage you employ marble and metal 
in your sculpture. Alongside the traditionally accepted marble usage, we can 
also encounter various techniques coexisting such as videos, neon lightnings in 
your work. What can you tell about the roots of this material variety and virtual 
diversity emerging in your creations?

B.Ç. : I generally use traditional materials and reshape them in my practice 
according to the recent constraints. I believe these materials form a base to the 
sculpture and become a pioneer of a positive evolution of sculpture production 
with its multiple number of materials. Whereas sculpture production process 
requires an excessive amount of research and practice, which allows you to 
convene and use the materials automatically during this process. Occasionally 
some experiments coincidentally transform into a conscious project production. 
I always had an intimate relation with technology since my childhood and 
worked on electronics and mechanical systems for years. Almost till the end of 
my studentship, these two were my source of income. Creating sculptures from 
traditional equipment, learning and discovering continuously about it, enabled 
me to put all these familiar, known and experienced materials into my practice. 
When I want to apply my thoughts on one piece, I never hesitate using the 
requirements of the today’s era, therefore different materials can quickly become 
an element of my work. While I was a student, I started creating cylindrical struc-
tures from plexiglass, bringing in new perspectives to the pieces by drawing 
patterns and lighting them with led. Yet it was not easy to bring different materi-
als together to create a sculpture. So the now-how of my form  knowledge became 
a long adventure. Today my accumulation of knowledge collated and exposed my 
works; that are created with the traditional and non-traditional materials.

M.G. : It is known that there is a condensed relation existing between the sculp-
ture and its creator. Can you tell us briefly about your creative process, presen-
tation of your works, in short, the time you spend with your pieces?

B.Ç. : With its ups and downs it is the most heart - warming process. Initially I 
focus on my intensions later on, a research process follows it. On the one hand 
I test on divergent materials, on the other hand I complete the sculpture which 
has been in my hands for a while. This is a never ending process. Every time 
there are new things to be noticed. Actually it is like a competition. Sometimes 
there is a deadline for a project to be finished which has to exhibited on the 
right time, at other times the sculpture’s dimensions might be large and you 
need to find solutions in restricted studio conditions. Briefly you grow in this 
course, from beginning till the end within the project.

M.G. : Sometimes there can be observed salient of geometrical, solid, bold and 
clear forms emerging in your sculpture other times there are mechanical 
systems standing out in your sculpture pulling the spectator in. Under  which 
discourse does your first solo exhibition, ‘Under the System’ at Siyah Beyaz Art 
Gallery on 30.09.2016 - 01.11.2016, bring in these forms together?

B.Ç. : The sculptures are rigid, hinging on standing structures (monolit) consti-
tuted by the systems that are mount by me. On the contrary sometimes they 
appear as a fragile alike monoblocks which cause tension on the spectator. The 

Under the
System

Düşüş Fall In, 2016
mermer marble

217 x 37 x 37 cm

Kayan Ruh Floating Spirit, 2016
mermer, paslanmaz çelik marble, stainless steel 

23 x 80 x 36 cm



movement feature in my sculptures, both alter the dynamism in itself and brings 
the spectator in and communicate. This perspective turns into sculpture - system 
relationship in my practice. When we look at history we come across with many 
obelisk examples. Their existence is kind of a power-stance. Today these struc-
tures, appear as power traces in many cities. In this exhibition, I aim for people 
to identify where they are standing at in today’s system or create an awareness 
on their sense of locus; I am taking a critical look at people’s coded mechanized 
behaviour and becoming addicted to this cycle.

M.G. : What do you think the contemporary confrontations of systems’ creators, 
namely human beings, disappearance or oppression in their own creations ?

B.Ç. : If we look around us we can see the examples of it everywhere, I believe, 
there is no need to point one direction. When stop and step aside it is possible to 
see in which circumstances in this universe we are under. There are so many 
that, if I try to give tangible examples we could drown in a sea of intangibility.

M.G. : You have many outdoor sculptures both in Turkey and on abroad. We also 
know that your works have received prizes both national and international spec-
trum. Preservation of sculptures in public remain always as a controversial 
subject in Turkey. What do you think about this condition?

B.Ç. : Unfortunately Turkey is a little late in meeting with sculpture. The geograp 
hy where we live has got wealthy cultural background though if we take a real 
journey from past to present, we can see that sculptures have never been visible 
among public. Although in post-republican period Turkey started to get into a 
closer interaction with Western art and increased the amount of monument 
examples, there were still not enough public attempts encountered. It is easier to 
adapt the monuments in public which evoke historical memory. In short, having 
ideological characteristics make sculptures more popular, yet having no artistic 
aspect. Today’s point of view, the contemporary artifacts that have original 
features are not understood by the large portion of the public. The reason is, I 
think people are not introduced to art in their childhood. This issue will always 
remain as a discussion. I hope one day, society will recognize the importance of 
rising values and have a comprehension of conserving them. 

M.G. : Can you share your future projects that you are excited about and could not 
make it happen yet?

B.Ç. : There are indeed many projects. Even though there are some utopic ones 
among these, I generally dwell upon the projects which I really can do. I do not 
know which one to mention, I feel like they could lose their mystery. I can give a 
small hint just for you. I have projects that I want spectators to manipulate large 
masses only by using their own motional energy. A control mechanism built 
between sculpture and human just as forming revolutions from a small idea...

Monomorfoz Monomorphosis, 2016
mermer, metal marble, metal

163 x 30 x 30 cm

Bahadır Çolak 
Istanbul, 2016
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