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RESİMLERİN ASLINI ANIMSAMAK
İlk solo sergisini 1985'de New York'ta açan Fransız sanatçı Piotr Klemensiewicz'in "Resimlerin Aslını Anımsamak" isimli sergisi, 13.03.2015 - 06.04.2015 tarihleri arasında 
Siyah Beyaz Sanat Galerisi'nde gerçekleşiyor.

Paris, Kanada, Çin gibi uluslararası birçok platformda yer alan sanatçı 2011 yılında Siyah Beyaz'da gerçekleştirdiği sergisiyle ilk defa Türkiye'deki izleyicilerle buluşmuştu. 
Aynı yıl Contemporary İstanbul'a Siyah Beyaz ile katılan sanatçı, üretimine Fransa ve Berlin'de devam ediyor. Eş zamanlı olarak High Art School of Marseilles'de profesörlük 
yapıyor.

Klemensiewicz resimlerinde nehirleri, manzaraları doğrudan ve açık bir şekilde resmetmiyor. Onun yerine soyut resimlerinde ve fotoğraflarında, illüzyonlardan, algıdan ve 
birinin hafızasındaki kör noktalardan yararlanıyor. Özellikle doğadan ve doğal yaşam alanlarındaki görüntülerden etkilenen sanatçı aynı zamanda fotoğraf ve resmi bir 
arada kullanıyor. Fotoğraf üzerine boya ile müdahale ederek yüzeyde farklı boyutlar yaratıyor. Bu işlem ile hem eserlerine hem de izleyicinin bakışına derinlik kazandıran 
Klemensiewicz, iki farklı disiplini bir araya getirmeyi sevdiğini ve bu etkileşimin birbirini tamamladığını düşünüyor. 

İşlerindeki zaman kalibresini insan hayatındaki dönüşüm ve deformasyonlarla paralel tutmak ve bu değişimlerin tıpkı kendi eserlerindeki gibi bir başlangıcı ya da sonu 
olmadığını, aksine hareketi ve dinamizmi dolayısıyla da yaşamın kendisini temsil ettiğini söylemek mümkün. Öte yandan, yine aynı düzlemde olmak üzere manzara 
fotoğraflarının önünde, onlarla ilintili bir şekilde yer alan tuval tasvirleri, var olduğu alan ile renk, duygu ve zaman bağlamında iletişim kurmayı başarıyor.

Dünyanın farklı yerlerinde sergiler açan, önemli fondasyon ve müzelerde adına rastladığımız Polonya asıllı Fransız sanatçı Piotr Klemensiewicz ile "Resimlerin Aslını 
Anımsamak" isimli sergisini, işlerindeki alt yapı fikirlerini, Türkiye’deki çağdaş sanata bakışını ve yer aldığı projeleri konuştuk.

Senem Çağla Bilgin : Öncelikle şunu merak ediyorum, Siyah Beyaz ile ilişkiniz 
nasıl başladı, bu bağlantı nasıl sağlandı? Siyah Beyaz ile çalışmak nasıl bir 
deneyim?

Piotr Klemensiewicz: 2011 senesinde Ankara'da beni Fulya, Faruk Sade ve 
kızları Sera ile tanıştıran Jean-Luc Maslin'di. Kendisi Ankara'daki Fransız Kültür 
Merkezi’nin kültür ve işbirliği danışmanıydı. İlişkimiz başından beri dürüst ve 
dostaneydi. 2011'deki  ilk olarak Siyah Beyaz'da sonrasında ise Contemporary 
İstanbul’da olmak üzere, çift sergi açma projesi bana ilham verdi. Karşılaştığım 
her şey olumluydu. İnsanların sıcak karşılaması ve cömertliği, galeri mekanının 
kalitesi ve genel olarak profesyonellik. Bütün bunların hepsi yeni ve muhteşem bir 
ülkeyi keşfetme ile uyum içerisinde.

S.Ç.B. : Dünyanın farklı merkezlerinde sergi açmış bir sanatçı olarak, Türkiye'deki 
çağdaş sanat piyasasını, bu platformda yapılan etkinlikleri, koleksiyoner-sanatçı ya 
da galeri-sanatçı ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

P.K. : Önceden Türkiye'nin sanat piyasasını tanımıyordum ama şimdi Türk 
sanatçılara ve uluslararası eserlere açık ve yönlendirilmiş olduğunu söyleyebil-
irim. Yabancı uyruklu biri olarak, bu daveti zorlu bir görev ve güçlü bir tanınma 
olarak algılıyorum. Kendi ülkemde yabancı kökenli biri olarak, kendimi hiçbir 
zaman tipik bir Fransız sanatçısı olarak görmedim. Aynı zamanda yabancı 
projeler tutkunu ve kendi eserlerimin kabulü konusunda hassas biriyim. Resim-
lerimin bir kısmının evrensel bir boyutu olduğunu düşünüyorum. Tabiri caizse 
kolaylıkla fark edilebilir; eğer öyle değilse bile kültürler arası denilebilir. Siyah 
Beyaz ile olan kişisel ilişkim hakkında konuşmam gerekirse, nadir rastlanan 
çalışma şartları ve insan ilişkilerinin derin ve gerçek olduğunu hissediyorum.

S.Ç.B. : 21. yüzyılda sanat yapıtlarının bir tüketim metasına dönüştüğünü, 
zemini kaygan alanlarda beğenileri hızla değişen ve artık eserle ilişki kuramaz 
hale gelen bir entelijansiyaya da hitap ettiğini söyleyebiliriz. Sizin, hem sanatçı 
hem de bir izleyici olarak çağdaş sanatı tüketim biçiminiz nasıl?

P.K. : Sanatın bu yeni "kullanım" kökeni neredeyse iki asırlık. Görev durumun-
dan kopmuş sanat, özellikle resim, nesneler haline geldi. Sanatçı ise bu yeni 
denkleme tabi oldu, kütlesinden koptu ve o da tek başına bir nesneye dönüştü. 
Bahsettiğiniz metaya dönüşmenin iyi bir tarafı olabilir ancak pişmanlık da 
duyulacaktır. Resim, daha eski ve geniş çapta paylaşılan bir tarih ile 
ilişkilendirilmesinin belirliliğini muhafaza eder. Eski kalmayı sürdüren, 
kavramsal ve zamansız şekiller üretendir. Dolayısıyla trendlerin çılgınlığına daha 
az maruz kalmaktadır.

S.Ç.B. : 13.03.2015 - 06.04.2015 tarihleri arasında Siyah Beyaz Sanat 
Galerisi'nde gerçekleşen "Resimlerin Aslını Anımsamak" isimli serginizden, bu 
serginin yaratım sürecindeki aşamalardan ve alt yapı fikirlerinizden bize biraz 
bahsedebilir misiniz?

P.K. : Resimlerin Aslını Anımsamak, Siyah Beyaz'daki bu ikinci yineleme ancak 
daha fazla zaman ve galerinin derin bilgi birikimi ile gerçekleşebilirdi. Resimler 
derken, kelimenin en geniş anlamını kastediyorum. Eş zamanlı olarak, resim 
hareketi bir yüzeyi kaplamak ve içlemsel bir şekil ortaya çıkarmak adına 
değişkendir. Fransızca’da "recouvrir" yani “cover”ın iki anlamı vardır. Örneğin, 
hafızayı iyileştirmek, hafızanın yeniden yerine gelmesi, anımsamak veya 
kurtarmak (İngilizce’deki recover) ya da bir yüzeyi kaplamak için olan 

(re-cover) yeniden örtmek anlamına gelir. Başlık olarak hafıza için kullanılan  
anlamını seçtim. Altındakinin yüzey olarak ortaya çıkması da denebilir. Her türlü 
ifade için bir ön koşul vardır;  müzikte sessizlik, bitkiler için dünya. Boş tuvalin 
beyaz zemini benim için yeterli bir ön koşul değildir. Hareketlerimi tetikleyecek 
renklere, izlere, yazılı resimlere ya da dokulara ihtiyacım var. Sergi üç farklı 
medya sunuyor; tuval, çinko ve fotoğraf. İzleyici de kendisinin inşa edeceği bir 
(manzara) kavramı oluşturmayı amaçlıyor. Ortak ölçekli olmayan üç seri resim 
bulunmakta; Büyük yeşil resimler çinko üzerine üç boyutlu olarak boyanmış 
evler ve boyanmış manzara fotoğraflarından oluşur. Bu son set, fotoğraf üzerin-
den manzaradaki gelip geçici bedensel geçişimiz üzerindeki yansımadır. Man-
zara yakalandığında ve resim basıldığında, önceden var olan tonları seçmeli ve 
hareketimi tanımlamalıyım diye düşünürüm. Bu genellikle ayaklarımın altında 
bana geri gelen dünyanın hissiyatıdır. Toprağın ıslaklığı, rüzgar ya da 
adımlarımın sesi. “Orada Hiç Bulunmadım” isimli eserlerde ise aslında bahsedi-
len manzarayı bir uçtan diğerine katetmediğim ve fotoğrafın asla tam olarak yeri 
ve deneyim edilmiş hayati duyguları geri veremeyeceği fikrini vurguluyor. 
Resim sanatı benim için araç ve gerçekliğe en yüksek ihtimalle ulaşabilecek 
primitif bir uygulamadır. Benim için değişik bir yol ve oldukça yeni. Yeşil 
resimler aynı zamanda içgüdüsel ve duyumsal ama fiziksel olarak daha güçlü, 
yoğun. Üç seneden beri, Alp dağlarının güneyinde bulunan ufak bir köye yakın 
kırsal bir yerde çalışıyorum. Esasen yeşil rengi ve değişik simgeler bu ortamdan 
geliyor. Manzarayı ve perspektifi yansıtma gayem yok. Yakın zamanda Güney 
Kore’ye ve Çin'e birçok seyahat gerçekleştirdim. Bu seyahatler, dikkatlice 
incelemek ve zihnime kopyalamak adına doğaya olan hayranlığımı değilse de bu 
hayranlığa olan bakış açımı değiştirdi.

S.Ç.B. : Sergide yer alan işlerinizden biri olan; mekâna özel yerleştirme 
yaptığınız, metal levha ile gölgeyi kullanarak algıda üç boyut elde ettiğiniz 
eserinizi, bu eserin yapım aşamalarını ve teknik bilgisi hakkındaki detayları 
öğrenebilir miyim?

P.K. : Ev deseni, stüdyomun duvarlarına yaptığım çizimlerden geliyor. Tekrarla-
nan bir şey ve şekilleri o zamandan beri değişmedi. Bu işe 25 seneden daha önce 
başladım. Hiç vazgeçmedim ve sıklıkla tuval üzerine resim ya da yerinde çinko 
yerleştirme olarak devam ettim. Evler oksitlenmiş, gökyüzünü ya da kainatı 
anımsatan lekeleriyle çinko lehvalardan kesilmedir. Parçalar boyandığında, onları 
duvara asarım ve gölgeler direkt olarak üzerine çizilir. Duvarlar, tasarlanmış 
sınırları olmayan birer freske dönüşürler. O zamanlar, geometrik illüzyon ve 
oldukça basit bir desen istedim. Aksonometrik ya da Doğu perspektifi her zaman 
ilgimi çekti. Naif ve çocuksu görünümünün arkasında, dünyevi nesneler tasvirinin 
daha saygılı bir yönü saklanmaktadır. Çinli sanatçılar ve geleneksel mimarlar, 
illüzyonist deformasyonlar olmadan nesnenin çoğunluğunu ya da binayı göster-
mek için kullanıyorlar. Bu bir tercih meselesidir. Bilgi eksiliği değildir. Konu doğa 
olduğunda, tasvir aksonometrik perspektifin kurallarını telafi ediyor. Perspektif 
konusunda Batı söylemini, kaybolan noktaları ve hareketlerini daha elverişsiz 
bulmuşumdur. Bu konuşma, savaşçı nutuğu gibi öğütler içermektedir.

S.Ç.B. : Gelecek dönemde yer alacağınız ya da gerçekleştirmeyi planladığınız 
projeleriniz nelerdir?

P.K. : : Önceden belirlenmiş projem yok. Genellikle stüdyomda yalnız 
planladığım bir şeye itibar edemem. Sergi projeleri en iyi olanlardır. Toplantılara 
ve yerine bağlı olarak, işime kendim karar veririm. Fırsatlar beni ileriye götürüyor 
ve araştırmalarımı sürdürmemi sağlıyor. Bu sergide olan da bu.

Senem Çağla Bilgin







RECOVERING OVERPAINTED IMAGES

The French artist Piotr Klemensiewicz who held his first solo exhibition in New York in 1985, is holding an exhibition called "Recovering Overpainted Images" that is taking 
place in Siyah Beyaz Art Gallery between the dates 13.03.2015 - 06.04.2015.

The artist who took part in many platforms such as Paris, Canada and China, first met the audience in Turkey with his exhibition that he held in Siyah Beyaz in 2011. The 
artist who also took part in the Contemporary İstanbul Art Fair with Siyah Beyaz in the same year, is still countinuing to create in France and Berlin. At the same time, he 
professes in the High Art School of Marseilles.

Klemensiewicz does not portray the rivers, sceneries in his paintings directly and clearly. Instead, in his abstract paintings and photographs, he benefits from the illusions, 
perception and the blind spots in someone's memory. The artist who is influenced by the nature and images of the natural habitat in particular, uses photopraphy and painting 
together at the same time. He creates different dimensions on the surface by interfering with paint over photograph. Klemensiewicz who enables both the view of the audience 
and his works to gain depth with this process, believes that he loves pairing up these two different disciplines and this interaction completes each other. 

It is possible to say that the timescale in his works being parallel to deformations and transformations in human life and these changes being not the end or the beginning just 
like in his works but on the contrary, represents the movement and dynamism and accordingly the life itself. On the other hand, being in the same platform again, he manages 
to communicate with the canvas portrayals in front of landscape photographs that are associated with those in a way,  in the context of color with its existing place, emotion 
and time.  

We talked with Polish-French artist Piotr Klemensiewicz who held many exhibitions in many different places around the world and whose name we come across with in 
important museums, about his exhibition called "Recovering Overpainted Images" and the ideas of groundwork and his outlook on Contemporary art in Turkey and his latest 
projects.

Senem Çağla Bilgin : First of all I would like to know how your relationship 
with Siyah Beyaz started?  How did this connection emerge? What is it like to be 
working with Siyah Beyaz?

Piotr Klemensiewicz : It was Mr. Jean-Luc Maslin who introduced me to Fulya, 
Faruk Sade and their daughter Sera, back in 2011 in Ankara. He was there 
Cultural and Cooperation Counselor of the French Institute in Ankara. The 
contact was straight and friendly from start. The project of a double exhbition 
event in 2011, first in Siyah Beyaz Gallery, then at Contemprary Istanbul Art Fair, 
inspired me. Everything I was confronted with was positive. People's welcome and 
generosity, the quality of the space gallery and the overall professionalism. All this 
fitting in the discovery of a new and fascinating country.

S.Ç.B. : As an artist who held exhibitons in different centers of the world, how do 
you evaluate the contemporary art market in Turkey and the activities in this 
platform and the relationship between the collector and the artist or the gallery 
and the artist?

P.K. : I didn't really known Turkey's art market. It seems naturally oriented to 
Turkish artists and open to the international creation. For me, not being turkish, 
I take this invitation as a strong recognition and a real challenge. Being myself of 
foreign origins in my own country, I never considered myself a typical french 
artist. I am at once, passionate by foreign projects and sensitive to my work's 
reception. I think that a part of my painting has a universal dimension, easily 
recognizable so to speak; if not inter-cultural. As my personal relationships with 



Siyah Beyaz, I feel them deep and true. Rare work conditions and human 
relationships, I can say.

S.Ç.B. : We can say that in 21th century, the works of art turn into a consump-
tion merchandise and become appealing to the intelligentsia whose admiration 
changes rapidly and becomes incommunicative with works now.  How is your 
style of consumption of contemporary art as an artist and also as an audience?

P.K. : The origin of this new «use» of art is about two centuries old. Discon-
nected from its commissioned aspect, art, especially painting, became objects. 
The artist, tied to this new equation, disconnected from the social body, turned 
into a solitary (object) as well. There may be good in this but also regrets. This 
commodification of which you speak. Painting retains the specificity of being 
linked to a more ancient and widely shared history. It is a medium that remains 
archaic and may produce conceptual and timeless shapes, less exposed to the 
frenzy of the trends.

S.Ç.B. : Could you talk about your exhibition called "Recovering Overpainted 
Images" that will take place in Siyah Beyaz Gallery between 13.03.2015 - 
06.04.2015 and the creation process of this exhibiton and your base ideas?

P.K. : Recovering Overpainted Images, this second iteration at Siyah Beyaz  
could only take place with more time and a deeper knowledge of the gallery. By 
images, I mean the broadest sense of the word. Simultaneously, the painting 
gesture is ambivalent. To reveal an intentional form and cover a surface. In 
french, recouvrir (cover) has two meanings. Recover memory, for example, to 
retrieve it (recover in English) and cover a surface to mean covering it again 
(re-cover). I chose the title as the recovered memory meaning, the under-face 
revealed as surface. There is a prerequisite for any kind of expression. Silence in 
music, the earth for vegetation. The white background of a blank canvas is not a 
sufficient prerequisite for me. I need color, trace, inscribed pictures or textures to 
stimulate my actions. The exhibition offers three different media; canvas, zinc and 
photography. It will seek to develop in the viewer the notion of a (landscape) to 
build yourself. There are three series of paintings with no shared scales: Large 
green paintings, the 3D painted houses on zinc, and the painted landscapes 
photographs -NBT- (never been there). This last set is a reflexion upon our 
transient physical transit in the landscape through photography. Once the land-
scape captured and the picture printed, I must pick up pre-existent tones and 
define my move. This is mostly the feeling of the earth beneath my feet that comes 
back to me. The soil's moisture, the wind or the sound of my footsteps. "Never 
Been There" emphasizes the idea that I did not really traverse the landscape and 
that photography would never restore precisely the space and all the experienced 
vital sensations. Painting is to me, the medium and primitive practice the most 
likely to reach this reality. In a different way and quiet new for me, the green 
paintings are also intuitive and sensory, but physically more intense. Since three 
years i work in a wild place close to a small village in the south Alps mountains. 
The green colour and the different signs come from this environment. There is no 
intention to represent the landscape and the perspective. The many trips I made in 
South Korea and China have changed, not my admiration for nature, but another 
way to look into it, to traverse, to transcribe it.

S.Ç.B. : Could I learn more about one of your works in the exhibiton that you 
made installation specific and acquire three-d in the perception by using the 
shadow with the metal plate, and the construction period of the work and also the 
technical details?

P.K. : The house pattern comes from a drawing I made was on the walls of my 
studio. It is repetitive and its shapes haven't changed since then I started this work 
more than 25 years ago. I did not abandon it and frequently go backt to it as 
painting on canvas or as zinc in situ
Installations. The houses are cut from oxidized zinc plates with all these stains 
reminiscent of a sky or cosmos. Once the parts painted, I have them on the wall 
and shade is directly painted on it. The walls become a fresco without intentional 
limits. At that time, I wanted geometric illusion and a very simple pattern. Axono-
metric perspective or Eastern perspective, always interested me. Behind its naive 
and childlike appearance hides a more respectful way of terrestrial objects 
representation. Chinese artists and traditional architects use it to show most of 
the object, or building, without illusionist deformations. It is a choice, not a lack 
of knowledge. Then, when it comes to nature, representation retrieves the rules of 
atmospheric perspective. I considered the West discourse on perspective more 
intrusive with it is vanishing points and movements. This speech included injunc-
tions, as a warrior speech.

S.Ç.B. : What are your projects that will take place in the future or you plan to 
carry out?

P.K. : I have no predefined projects. Most of the time I can not respect what I 
planned alone in my studio. The exhibition projects are the best ones. Depending 
on the meetings and places, I determine myself facing my work. Opportunities 
make me move forward and pursue my research. It is the case of this exhibition.

Senem Çağla Bilgin
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