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ALİ ŞENTÜRK & ÖZÜM CEREN İLHAN

Basitleştirilmiş Ağır Yükler Sergisi Üzerine Bir Söyleşi
ÖZÜM CEREN İLHAN: Önceki röportajlarımızda insan doğasının “ne”liğini
sorgulayan, kendimizden uzaklaşma, geleneksel olanı sorgulama ve kimlik karmaşasına başka yerden bakma çabanız olduğundan bahsetmiştiniz. Sergi isimlerindeyse
“sanatçının söylemek istediklerine dair bir ses”in varlığına dikkat çekiyorsunuz.
“Basitleştirilmiş Ağır Yükler” sergisi, bu bağlamda mesele edindiklerinize nasıl bir
akış öneriyor? Sergi, ismi ile ne anlatmak istiyor olabilir?
ALİ ŞENTÜRK: Sergilerimi mümkün olduğunca aklımdaki soru işaretlerinin tümünü
kapsayacak şekilde adlandırmaya çalışıyorum. Bu isimler (eser isimleri ve sergi
isimleri) çoğunlukla müzik ya da edebiyattan geliyor. Son yıllarda şeylerin özgül
ağırlığı etrafında düşünmeye başladım; yani bu ağırlıkların, kişilerin, kelimelerin, hâl
ya da ruhiyenin bizden bağımsız, bizim haricimizde nasıl ölçüleceği, taşınacağı ya da
saklanacağı üzerine diyebilirim. Burada konu, yük dediğimiz şeyin aslında tam olarak
nitelendirilememesi ve kendi tanımını araması üzerine. Kişisel sergi benim için
bitmemiş, hâlâ süregelen ve araştırma denemeleri devam eden çalışmaların tamamı.
Bu sergi, yaşam içinde basitleştirilmiş olan ağır yüklerin izleyicinin kendi yaşantısındaki karşılığını nesnel bir anlatımla aramasına teşvik ediyor.
Ö.C.İ.: Pandemi döneminde Aldous Huxley’in “Cesur Yeni Dünya” adlı yapıtı ile
çokça vakit geçirdiğinizi anımsıyorum. Orada kast sistemine göre ayrıştırılan,
tüketimi teşvik eden ve tektipleştirilen toplum inşasında herkesin mutlu olduğu bir
dünya düzeni yer alıyor. Serginizde ise tüm ağır yüklerine rağmen mutlulukla
yaşayan insanların varlığına dikkat çekiyorsunuz. Kitabın kurgusal dünyası ile
“Basitleştirilmiş Ağır Yükler” sergisi, işaret ettiği toplumlar ve ele aldığı meseleler
açısından benzerlik gösteriyor mu? Siz bu okumayı ve olası benzerlikleri nasıl
yorumluyorsunuz?
A.Ş.: Pandemi dönemi hepimiz için alışılmadık bir süreçti. Ben bu süreci üretim ile
değil daha çok bir şeyleri anlamak, tanımlamak ile geçirdim. Bir şeyleri tanımlamak
ile ilgili bir problemim olduğunu biliyorum. Çok gariptir ki insan, anlayamadığı şeyi
tanımlarmış. Mesela biz kendimizi üç boyutlu olarak göremiyoruz. Sadece göz
açımızın aldığı görüntü var görsel hafızamızda ya da aynadaki kısmi yansıma.
Dolayısıyla bizim kendimizi anlamak, tanımlamak için başkasına ihtiyacımız var.
Çünkü biz de başkalarını böyle tanımlıyoruz ve bir netice elde ediyoruz. İnsan, tanımlanmaya muhtaç bir varlık. Bugün bu durum, kıyafetimizden sosyal statümüze,
kullandığımız elektronik ürünlerden nerede yemek yediğimize kadar çok fazla
değişken içeriyor. Peki, bu sergi ile bu konunun ne ilgisi var? Bizim için söylenen her
şey bir varlığı tanımlıyor. Bu varlık nasıl tanımlanıyorsa kendini öyle biliyor. Bu
“tanımlar” dediğimiz şeylerle bizi yıkıp parçalayabilirler ya da yeniden inşa edebilirler.
Ben ikisini de deneyimledim ve kendimi yeniden inşa etmem gerektiğini öğrendim.
Sergideki çalışmalar, bu sürecin içindeki herkesi temsil etmekte.
Ö.C.İ.: Sanatçı gibi olmanın gerçek olmayan, belki de hiç var olmamış olanın
temsilleri peşinden giden, onun doğruluğuna inanan ve bunun için yaşamış biri gibi
olan yönünden söz ettiğinizi anımsıyorum. Mixer’deki serginizde yer alan “Her
Birinizi Ayrı Sevdim” (2019) adlı eseriniz de “-mış gibi” yaptığınız kusursuz tekrarlar
aracılığıyla kendi temsillerinizle ilişkileniyordu. Bu yapıtınız, kusursuz tekrar eden
formlarıyla toplumdaki temsil/kimlik ilişkisine nasıl bir yaklaşım getiriyor? Karşısında konumlanan portreniz, -mış gibi yaptığınız temsillere yansıyan “gerçek Ali
Şentürk”e işaret ediyor olabilir mi?
A.Ş.: Esere tam ismiyle “Her birinizi ayrı sevdim, bütün yaptıklarınızla yapacaklarınızla hâlen hayallerini kurduğunuz küçük planlarınızla” diyebiliriz. Birim tekrarları, lisans dönemimden itibaren denemeleri süren bir çalışma prensibi. Son yıllarda
kâğıt üzerinden üç boyuta geçtiler. Sergi hazırlık sürecinde bile işlerin tanımları kendi
içinde öyle değişiklikler geçirdi ki, tüm bunlar benim kontrolüm dışında gelişti. Atölyede
çalışırken şöyle bir geri çekilip dışarıdan her baktığımda kendimi tanımadığımı fark
ediyorum. Sanırım her şeyi tanımlama takıntım buradan geliyor; önce kendimi tanımam
lazım, o zaman gerçekleşeceğimi hissediyorum. Gerçek Ali’yi Ankara’da mezarlarda
bile aradığım oldu. Sergide, bu iki eser arasında durmak, birbirlerine bakışını izlerken
aralarında kalıp sorular sormak gerekiyor. Boyası, formu, tekrarlarıyla ifadesiz olan bu
yüzlere utanarak, hatta mahcup bakan otoportrem ve “Her birinizi ayrı sevdim” sergide
belki de son kez birbirlerine uzun uzun bakacaklar.

Ö.C.İ.: Yapıtlarınızdaki cinsiyetlerde kadın formlarının güç ve cesaret temsili
olduğundan söz etmiştiniz. John Fante okumalarınızdaysa başrol görünümlü erkeğin
yersiz yurtsuzluğu, kadını ulaşılamaz bir mertebeye koyuşu sizin için dikkat çekiciydi.
Bu bağlamda “Ne diye benim ruhumun ahengini bozdun” isimli yapıtınızdaki kadın
figürleriyle "Seirene" yapıtınızdaki erkek figürlerinin konumlanışına ve temsillerine
dair nasıl bir okumadan söz edebiliriz?
A.Ş.: Genellikle cinsiyetsizleştirilmiş formlar kullanıyorum. Ama bu kadın ya da
erkek bedenini hiç kullanmıyorum demek değil. Fante’nin kurguladığı hikâyede
kadın daha baskın karakterken erkek daha dişil kalıyor diye düşünüyorum. Bu eserdeki kadın formu, aslında cinsiyet olarak bizi karşılamıyor. Bunu, dişil bir hikâyeye
örülü bir erkek gibi düşünmek lazım. Bu fikir, yaşanmış bir olayın içinden geliyor,
tıpkı “Seirene” çalışmasındaki gibi. Bu çalışma, mitolojide denizci hikâyelerinde
sıklıkla isimleri geçen sirenlerin yeniden yorumlanmış hâlidir. Sirenler, kadın olarak
tasvir edilir; güçlü sesleri ve müzikleriyle gemi kaptanlarını kayalıklara sürükleyerek
ölümlerine neden olurlar. Benim sirenim ise iki cinsiyet ortasında duran, etrafını
sarmış yılanlara kendini teslim etmiş ve neredeyse huzurlu bir ölüm anındadır.
Ö.C.İ.: “Efsanevi olmayan yaratıklar” adlı eserinizin, bedeninden ayrılmış parmak
uzuvları ve üzerinde taşıdığı yük ile “Ben bu değilim, bu benden geriye kalan” (2019)
adlı yapıtınıza güçlü bir çağrışım yaptığı düşüncesindeyim. 2019’da kendi parmak
kalıplarınız üzerine yerleştirdiğiniz pembe renkli ve “kusursuz parmaklara zorla
verilmiş olan zararsız bir yük”, bugün güncel serginizdeki “basitleştirilmiş ağır
yükler”e dönüşmüş olabilir mi? Öyleyse, bu dönüşümün ardında ne yatıyor?
A.Ş.: Bu üç çalışma birbirini doğurdu diyebilirim. “Efsanevi olmayan yaratıklar”
2017’de Ankara’daki köyümüzden topladığım ufak kayalara kendi parmaklarımla
protez uzuvlar eklememle başladı. Sonrasında bu parmaklar, senin de söylediğin gibi
basitleştirilmiş, kendinden kat be kat büyük yükleri taşıyordu. Bu sergide benim için
yeni bir başlangıç var, asıl eğitimim olan ağaç işlerini heykellerimle harmanlıyorum.
Bu çalışma, ilk eskizlerini 2016’da aldığım ve bir türlü üretimine geçemediğim, beni
bir köşede sabırla bekleyen bir iş. Kendini bir tür yaşam formuna dönüştürmeyi
bekleyen nesneleri arıyorum. Sergideki figürlerin kendi içinde dönüp dönüşerek başka
formlara evrilme süreçleri bu nesneleri tetikliyor ve alternatif yaşam formları oluşuyor.
Ö.C.İ.: “İkinci kattan gelen sesler” adlı yerleştirmenizde izleyici, halı üzerine
yerleştirilmiş kulak heykeli ile karşılaşıyor. “Yerin kulağı var” gibi deyimleri
çağrıştıran eserinizde izleyici, dinleme ve dinlenme ihtimaline açık hâle geliyor. Bu
bağlamda kulak, kendisiyle konuşan için bir sırdaş ancak tersi bir durumda davetsiz
bir dinleyiciye dönüşebiliyor. Sergi ve eser isimlerinde dikkat çektiğiniz, “sanatçının
söylemek istedikleri ancak bizim duymadıklarımıza” dair bir kapı açıyor olabilir mi?
A.Ş.: “İkinci kattan gelen sesler”, insan kafasının bir parçası gibi görünse de sizi devasa
bir kafa içinde ufacık bir kulak karşılıyor. Bu yerleştirme, bir kafa formunun aksine,
içbükey formuyla ve kapladığı alanla mekânlaşıyor. Söylediğin gibi yerin kulağı var
deyimini biraz daha genişleterek, mekânı bir canlıya dönüştürerek, sizi yargılamadan,
sakince anlatacaklarınızı bekliyor. Merak etmeyin, hiç sır çıkmaz kendisinden.
Ö.C.İ.: “Basitleştirilmiş Ağır Yükler” serginizdeki eser seçkisi kurşun, kâğıt, yapay
koyun postu, polyester gibi malzemeler barındırıyor. “İzleyicinin neyi deneyimlemesini istiyorsam malzeme seçimini de ona göre planlıyorum” şeklindeki
yaklaşımınızdan hareketle dokunma duyusuyla güçlü bir bağ kuran farklı doku ve
malzemeler, izleyici deneyiminde nasıl konumlanıyor olabilir?
A.Ş.: Malzeme seçimi konusunda titiz olmaya çalışıyorum. Bahsettiğin gibi, hedeflediğim hissi en iyi şekilde deneyimletecek malzeme olması önemli. Sergiye ismini
veren çalışma, aslında kurşun döküm olan otoportrem. Bu heykel üzerine çalışırken
ilk pozitif döküm, alçıydı ve sadece birkaç kilo alçı, döküm için yeterli oldu. Kurşun
dökümde ise kilolarca döksem bile içini doldurmayınca aslında iş kendisini buldu
diyebilirim. Sergi, izleyiciye birçok farklı hikâye için kapı aralıyor ama bu kapıyı tam
olarak açmıyor diyebilirim. Küçük bir aralıktan kendisi isterse girebileceği kadar bir
boşluk bırakıyor.
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Ne diye benim ruhumun ahengini bozdun Why did you disturb the harmony of my soul, 2022
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Ö.C.İ.: Mixer’deki serginizle aynı ismi taşıyan “Biz bu değiliz, bu bizden geriye
kalan” (2019) adlı video çalışmanız “Basitleştirilmiş Ağır Yükler” serginizde yeniden
izleyiciyle buluşuyor. Birbirlerinin derisini soyan uzuvların varlığı, bu seçki
kapsamında nasıl konumlanıyor?
A.Ş.: Ürettiğimiz işlerden bazen kopamayız. Açıkçası ben üzerine çalıştığım şey bittikten sonra hemen gözden uzak bir yere kaldırırım. Fakat bu video benim için hâlen sürecini
tam olarak tamamlamamış bir çalışma. Bu sergi kapsamında tekrar görülmesini istedim.
Çünkü bu sergide hem kendi yerini bulduğunu hem de diğer işlerin üretim sürecini etkilediğini düşünüyorum. Bu sergideki her eser kendi hikâyesinden bahsederken bu çalışma,
sergideki çalışmaların tamamının hissini kapsayıcı bir niteliğe sahip. Videoda birbirlerinin
derisini sakin bir şekilde yüzen iki insan eli görüyoruz. Slow-motion video, bu hazzı,
izleyene sanki hiç bitmeyecekmiş gibi hissettiriyor.
Ö.C.İ.: “İyi Çoban Ali” adlı resim çalışmanızda, kucağınızda bir kuzuyla kaidenin
üzerinde duruyorsunuz. Sanattaki bakış açılarına göre düşündüğümüzde, sanatçının
yüceleştirilen ve eserin asıl değeri olan kimliği, kaide üzerindeki sanat eseri formuna
dönüştüğünde de yüceliğinden bir şey kaybetmeyebilir. Nitekim kaide üzerinde merkez
konuma gelen sanatçı formu, çevresindeki olaylara göre anıtsal değer değişimine de
açıktır. “Koş Ali koş” (2015) adlı eserinizde olduğu gibi “İyi Çoban Ali” adlı yapıtınız
da sanatta bakış açılarını sorgulatıyor olabilir mi? Eser, izleyicinin rolü ve sanat - temsil
ilişkisi hakkında nasıl bir okumaya kapı açıyor?
A.Ş.: “İyi Çoban Ali” adlı çalışma, Ankara’da Belma Ersu’nun başlattığı “İlhan
Koman yerine konana kadar” adlı proje için çekilmiş bir fotoğraftan çalışıldı. Bu
çalışma, yıllar sonra kendi sürecini tamamladı diyebilirim. Çok hoş bir yerden
bakmışsın fakat ben tam olarak böyle düşünmemiştim. Sonradan eklenmiş anıtsallık
ve güç temsiliyeti diyebilirim. Çalışmanın ismi İsa peygamber için atfedilen,
sürüsüne sahip çıkan [ve] gerekirse sürüsü için kendini feda eden “İyi Çoban İsa”
ikonografisinden gelmekte. “Burada görünen tasvir, diğerleri için kendinden
vazgeçmeye hazır olan bir Ali mi yoksa yok edilmemek üzere elinde Tanrı’ya adadığı
kurban mı?” gibi sorular içerisinde ortaya çıktı. “Koş Ali koş” gibi video çalışmalarımı ürettiğim yıllarda biraz daha sanatçının yeri yurdu neresi gibi sorular peşindeydim. Artık biraz daha kişiselden genele giden bir tin peşindeyim.

Anima Serisi Anima Series, 2022
polyester polyester
57 x 30 x 27 cm
ED 5+1

ʻʻBu sergi, yaşam içinde basitleştirilmiş olan ağır yüklerin izleyicinin
kendi yaşantısındaki karşılığını nesnel bir anlatımla aramasına teşvik ediyor.ʼʼ
ʻʼThis exhibition encourages the viewer to look for the equivalent of the
heavy burdens that have been simplified in life, in their own lives, with an objective expression.ʼʼ

ALİ ŞENTÜRK & ÖZÜM CEREN İLHAN
An interview on ‘‘Simplified Heavy Burdens’’
ÖZÜM CEREN İLHAN: You mentioned in our previous interviews that you are
trying to distance yourself, question the traditional and view the identity confusion
from a different perspective, while questioning what human nature is. In your exhibition titles, you draw attention to the existence of a “voice of what the artist intends to
say”. What kind of flow does your exhibition, Simplified Heavy Burdens, suggest for
the matters you consider, in this context? What might the exhibition intend to tell
through its title?
ALİ ŞENTÜRK: As far as possible, I try to title my exhibitions in a way that covers all
the question marks in my mind. These titles (titles of works and exhibitions) mostly
originate from music or literature. In recent years, I have begun to think around the
specific gravity of things; that is to say, how these weights, people, words, state or
spirit will be measured, transported or stored independently and apart from us. The
issue here is about the fact that what we call burden cannot be fully defined and seeks
its own definition. Solo exhibition for me, is a whole of unfinished and ongoing works,
research experiments of which are still in progress. This exhibition encourages the
viewer to look for the equivalent of the heavy burdens that have been simplified in life,
in their own lives, with an objective expression.
Ö.C.İ.: I remember that you spent a lot of time with Aldous Huxley's "Brave New
World" during the pandemic period. There is a world order in which everyone is
happy in the construction of a society that is differentiated according to the caste
system, encourages consumption and standardizes it. In your exhibition, you draw
attention to the existence of people who live happily despite all their heavy burdens.
Does the fictional world of the book and your exhibition, “Simplified Heavy Burdens”
show similarities in terms of the societies they refer to and the issues they deal with?
How do you interpret this reading and possible similarities?
A.Ş.: The pandemic period was an unusual period for all of us. I preferred to spend
this period by understanding and defining things rather than production. I know I have
a problem with defining things. It is very interesting that you define what you cannot
understand. For example, we cannot see ourselves in three dimensions. We only see as
much as the angle of our eyes can catch or we have the memory of our partial reflection in the mirror. Therefore, we need someone else to understand and define us as we
also define and find out about the others this way. Human is a creature who needs to
be defined. Today, this situation includes a lot of variables, from our clothes to our
social status, from the electronic products we use to where we eat. So, what does this
issue have to do with this exhibition? Everything that is told about us, defines an entity.
This entity discovers itself through these definitions. They can tear us apart or rebuild
us through these “definitions”. I have experienced both and learned that I have to
rebuild myself. The works in the exhibition represent everyone who are in this process.
Ö.C.İ.: I remember you mentioning the aspects of going after representations of what
is unreal, perhaps never existed, believing in its truth and being like someone who has
lived for it, of being like an artist. Your work, “I loved each one of you individually”
(2019) in your exhibition at Mixer was also related to your perfectly repeated own
representations through which you pretend. How does this work approach the representation / identity relationship in society through its perfectly repetitive forms? Could
your portrait standing in front of you point to the “real Ali Şentürk” reflected in your
pretended representations?
A.Ş.: We may call the work in full name, “I loved each one of you individually, with
everything you have done and will do and with your little plans that you still dream
about”. Unit repetition is a working principle, the experiments of which have been
continuing since my undergraduate period. In recent years, they have been transferred to three dimensions from the surface of paper. Even during the exhibition
preparation process, the definitions of the works have undergone such changes within
themselves that, all these have evolved beyond my control. While working in the
studio, I realized that I do not know myself, every time I stepped back and looked from
the outside. I guess, this is where my obsession with defining everything comes from;
I need to know myself first as I believe that I will be able to realize myself then. I even
looked for the real Ali in graves in Ankara. In the exhibition, we need to stand between
these two works and ask questions while watching the way they look at each other.
Perhaps, my self-portrait, which looks ashamed and even embarrassed at these
expressionless faces with their paint, forms and repetitions, and “I loved each of you
individually”, will look at each other for the last time at length, in this exhibition.

Ö.C.İ.: About the genders in your works, you have mentioned that, the female forms
represent strength and courage. In your John Fante readings, the vagrancy of man who
seems to be in charge and the way he attributes an unattainable position to the woman,
have been remarkable for you. In this context, what kind of a reading can we talk about
on the positioning and representation of the female figures in your work, "Why did you
break the harmony of my soul" and the male figures in your work, "Seirene"?
A.Ş.: I usually use genderless forms. But that does not mean that I never use the male
or female body. In my opinion, in the story fictionalized by Fante, while the woman is
the dominant character, the man remains more feminine. The female form in this work
actually does not meet us as gender. It should be thought of as a male integrated into
a feminine story. This idea originates from a true story, just like in the work “Seirene”.
This work is a reinterpretation of the sirens, whose names are frequently mentioned in
the sailor stories in mythology. Sirens are depicted as women who drag the ship
captains to the rocks with their powerful voices and music and cause their deaths. My
siren, on the other hand, is in an almost peaceful moment of death, standing in the
middle of the two genders and has surrendered to the snakes that surround it.
Ö.C.İ.: I think that your work, “Non-legendary creatures” has a strong connotation to
your work, “This is not me, this is what is left of me” (2019), with the disembodied fingers
and the burden on its back. Could the pink-colored “harmless burden [forced] on perfect
fingers” that you placed on your own finger molds in 2019 have turned into “simplified
heavy burdens” in your current exhibition? If it has, what lies behind this transformation?
A.Ş.: I can say that, these three works gave birth to each other. “Non-mythical
creatures” started in 2017 by adding prosthetic limbs with my own fingers to small
rocks I collected from our village in Ankara. Afterwards, these fingers were carrying
simplified burdens which were much heavier than themselves. There is a new beginning for me in this exhibition, I blend woodwork, which is my main education, with my
sculptures. This is a work, the first sketches of which I drew in 2016, however, could
not produce, and which awaits me patiently in a corner. I am searching for objects
waiting to transform themselves into some kind of life form. In the exhibition, the
turning and transforming processes of the figures into other forms in themselves,
trigger these objects and alternative life forms come out.
Ö.C.İ.: In your installation, “Sounds from the second floor”, the viewer encounters
an ear sculpture placed on a carpet. In your work, which evokes idioms such as "walls
have ears", the viewer becomes open to the possibility of spying on and being spied
on. In this context, the ear can be a confidant for the person speaking to it, but in the
opposite case, it can turn into an uninvited listener. Could it be opening a door to
"what the artist wants to say but we do not hear", which you draw attention to in your
exhibition and work titles?
A.Ş.: Although “Sounds from the second floor” seem like a part of the human head,
a tiny ear in a giant head welcomes you. Rather than a head form, this installation
becomes spatial with its concave form and the space it occupies. As you have
mentioned, it calmly waits to hear what you will tell, without judging you, by expanding the idiom, walls have ears, a little more and turning the place into a living
creature. Do not worry, it is very secretive.

Her birinizi ayrı sevdim I loved each and every one of you, 2022
polyester polyester
280 x 30 x 13 cm
ED 3+1

Biz bu değiliz bu bizden geriye kalan This is not us, this is what remains of us, 2022
4k video 4k video
1’42’’
ED 3+1

Ö.C.İ.: The selection of works in your exhibition, “Simplified Heavy Burdens”
includes materials such as lead, paper, artificial sheepskin, and polyester. Based on
your approach, “I plan the material selection according to what I intend the viewer to
experience”, how can different textures and materials that have a strong connection
with the sense of touch be positioned in the viewer's experience?
A.Ş.: I try to be meticulous about material selection. As you have mentioned, it is
important to find the material that will allow me to reflect the experience of the feeling
I am aiming for, in the best way. The work that gives the title of the exhibition is actually
my lead casted self-portrait. The first positive cast of this sculpture was plaster, and just
a few kilograms of plaster was enough for the casting. In lead casting, even if I poured
kilos and kilos of it, I could not fill it, and the work found itself this way, I can say. The
exhibition can be said to open the doors to many different stories for the viewer, but
never fully does that. It leaves a narrow space for the viewer to enter if they want to.
Ö.C.İ.: Your video work, “This is not us, this is what is left of us” (2019), which bears
the same name as your exhibition at Mixer, meets with the viewer again in the exhibition, “Simplified Heavy Burdens”. How is the existence of limbs peeling off each
other's skin positioned within the scope of this selection?
A.Ş.: Sometimes we cannot walk away from the works we have produced. Actually,
once I am done with a work, I immediately put it out of sight. However, this video is
still a work that has not fully completed its process for me. I wanted it to be viewed
again as part of this exhibition, as I think that, it both has found its place in this exhibition and has influenced the production process of the other works. While each work in
this exhibition is telling its own story, this work has a quality that embraces the feeling
of all the works in the exhibition. In the video, there are two human hands calmly
skinning each other. The slow-motion video makes the viewer feel this pleasure as if it
will never end.
Ö.C.İ.: In your painting, “Good Shepherd Ali”, you are standing on a pedestal with a
lamb in your lap. When we think through the points of views in art, the artist's exalted
identity, which is the real value of the work, may not lose anything from its sublimity
when it turns into the form of the work of art on the pedestal. Thus, the artist form, which
gains a central position on the pedestal, is also open to monumental value changes
according to the circumstances around it. Like your work “Run Ali Run” (2015), does
your work “Good Shepherd Ali” make us question the perspectives in art? How does the
work read the role of the viewer and the relationship between art and representation?
A.Ş.: The work, “Good Shepherd Ali” is based on a photograph taken for the project,
“Until İlhan Koman is put back in his place”, initiated by Belma Ersu in Ankara. I
can say that, this work completed its own process, years later. You have viewed it from
a very nice perspective, but that is not how I exactly considered it. I can say that, it is
the monumentality and power representation, added on later. The title of the work
originates from the iconography of “Jesus the Good Shepherd”, attributed to Jesus,
who took care of his flock [and] sacrificed himself for his flock if needed. The depiction here has come out through the questions such as, “Is the depiction of Ali here is
the one who is ready to sacrifice himself for others, or is it a sacrifice he is sacrificing
for God in order not to be destroyed?”. In the years when I produced my video works
such as “Run Ali Run”, I was after questions such as where the artist stands. Recently,
I am after a spirit that goes from the personal to the general.
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Seirene, 2022
kağıt üzerine akrilik acrylic on paper
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İkinci kattan gelen sesler Voices from the second floor, 2022
mekana özgü yerleştirme site specific installation
değişken ölçüler variable dimensions
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