
 

 

 
 
 
GÖKHAN TÜFEKÇİ 
Dil Altı Mitolojisi 
27 Mayıs – 7 Temmuz 2022 
Açılış:  27 Mayıs 2022 18:00 
 
 
Galeri Siyah Beyaz 2021-2022 sezonunu Gökhan Tüfekçi namıdiğer Kara Gözüktü Kaptan’ın 27 Mayıs – 7 
Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek ikinci solo sergisi “Dil Altı Mitolojisi” ile kapatıyor. 
 
Gökhan Tüfekçi, Ağırlıklı olarak popüler ve arabesk kültür, arka sokaklar, erotizm, savaş gibi kavramlara 
odaklanarak, bu kavramları biçimsel olarak minyatür sanatı, geleneksel gölge oyunu ve sokak sanatı 
pratiğiyle yorumluyor. Gökhan Tüfekçi’nin eserlerinde, yaşadığımız coğrafyanın masalları, mitleri, yakın 
tarihimizin hikayeleri kadar kenar mahallelerde yaşayan insanların sıradan hikayeleri de, şu ana kadar 
aktarılanın aksine daha romantik ve absürt bir biçimde aktarılıyor. Sanatçı, eserlerinde minyatür sanatındaki 
perspektif ve istiflenme biçimini, gölge oyunlarındaki kukla pratiğini kendi üslubuyla yorumluyor.  
 
Duvar resmi, vitray, karikatür ve minyatür ile ilişkilenen sanatçının ‘’Dil Altı Mitollojisi’’ başlıklı sergisinde, 
masallar ile geçmişin ve günümüzün halk söylencelerinden esinlenen eserler yer alıyor. Gökhan Tüfekçi 
yapıtlarında, ele aldığı öykülerdeki kişi ve olayları kendi gerçek zaman ve mekanlarından kopararak yeniden 
canlandırıp yorumluyor. Sanatçı, yoğun renk ve figür kullanımıyla tuvallerin dışına çıkarak sergi alanın 
bütününe yayılıyor. 
 
2015 yılından beri Türkiye’nin birçok şehrinde yaptığı genellikle büyük ölçekli duvar resimleriyle çocukluk 
imgelerinden siyasi figürlere; sokak jargonundan deyiş ve slogana uzanan çeşitlilikte çoğu zaman 
emprovizasyonla kendini yansıtan Kara Gözüktü Kaptan, “Dil Altı Mitolojisi’’ sergisinde aynı etkiyi tuval ve 3 
boyutlu çalışmalarının dışında sergi mekanına yaptığı müdahaleler vasıtasıyla bu ortak görsel dil üzerinden 
aktarıyor. 
 
 
Gökhan Tüfekçi’nin “Dil Altı Mitolojisi” isimli solo sergisi, 27 Mayıs – 7 Temmuz 2022 tarihleri 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 
 
 



 

 

 
 
 
GÖKHAN TÜFEKÇİ 

Sublingual Mythology 

May 27 – July 7, 2022 

Opening: May 27, 2022, 6 p.m. 

 

 

 
 
Gallery Siyah Beyaz is closing the 2021-2022 season with Gökhan Tüfekçi aka Kara Gözüktü Kaptan’s second solo 

exhibition, "Sublingual Mythology", from 27 May through 7 July, 2022. 

 

Focusing on concepts such as popular and arabesque culture, back streets, eroticism and war, Gökhan Tüfekçi 

interprets these concepts formally through the practice of miniature art, traditional shadow play and street art. 

In Gökhan Tüfekçi's works, the fairy tales and myths of the geography we live in, the stories of our recent history, 

as well as the ordinary stories of people living in slums, are being conveyed in a more romantic and absurd way 

than they have been done so far. In his works, the artist interprets the perspective and stacking style of miniature 

art and the puppet practice in shadow plays through his own style. 

 

Associated with mural painting, stained glass, caricature and miniature, the artist's exhibition titled "Sublingual 

Mythology" includes works inspired by fairy tales and folk legends of the past and present. In his works, Gökhan 

Tüfekçi revitalizes and interprets the people and events in the stories he deals with, by detaching them from 

their real time and place. With the intense use of colors and figures, the artist goes beyond the canvases and 

expands throughout the exhibition area. 

 

Since 2015, in a diversity ranging from childhood images to political figures, from street jargon to sayings and 

slogans in his generally large-scale murals he has made in many cities of Turkey, Kara Gözktü Kaptan, who often 

reflects himself through improvisation, conveys the same effect in his exhibition, "Sublingual Mythology", 

through this common visual language, by way of his interventions in the exhibition space along with his canvases 

and 3 dimensional works. 

 

Gökhan Tüfekçi's solo exhibition "Sublingual Mythology" can be visited at Gallery Siyah Beyaz between 27 May - 

7 July, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 
For more information; 
 

Galeri Siyah Beyaz 

Kavaklıdere sokak 3/1-2 Şili Meydanı Ankara 

t. 0312 467 7234 

www.galerisiyahbeyaz.com 

galerisiyahbeyaz@gmail.com 

 


