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 200 x 22 cm



EMRE ŞAN : Salgın ve karantina dönemleri her zaman sanatsal üretim açısından 
sıkıntılı dönemlere işaret eder. Senin için karantina altında üretim nasıldı? Her şey 
tıkırında mıydı?

TAN MAVİTAN : Elbette herkes gibi ben de uzun zaman evde kaldım. Evde kalın-
ca da bir yerden sonra neyin üzerine olursa çizmeye başlıyor insan. Ben de önce 
pencereler ile başlayıp, sonradan kapı duvar demeden hepsinin üzerine çizmeye ve 
kompozisyonlar oluşturmaya başladım. Bir bakıma evde geçirdiğim süre, atölyede 
geçireceğim zaman için düşünme ve hazırlık süreci oldu. Fakat evden atölyeye 
taşıdığım asıl fikir, tüm bu karantina süreci boyunca ilgilendiğim mikroçipler ve 
programladığım kodlar oldu. İşte her şeyi tıkırına sokan da bunlardı.

E.Ş. : Peki bunları birbirine bağlayan neydi?

T.M. : Sonunda evden çıkabilir olup sanayideki atölyemde çalışmaya başladığımda 
ilk önce çizgilerimin yerine telleri kullanmaya başladım. İşlerimdeki elemanları bir 
arada tutan, yeri geldiğinde kompozisyonun sınırlarını tanımlayan ve kompozisyon-
lardaki gerilimi sağlayan hep teller oldu. Tellerin çekmeye, kaldırmaya ve hareketi 
taşımaya da yaraması sayesinde endüstriyel elemanlar ve son olarak motorlar girdi.  
Böylece hareketi sağlayan elektrik kablosu ve data akış kabloları da işlere dahil 
olunca bağlantı tamamlandı.

E.Ş. : Geçmiş sergilerini aklımıza getirdiğimizde gördüğümüz ilk değişiklik 
kaidenin durumu. Eserlerin neden artık bir kaide üzerinde durmuyor?

T.M : Tıpkı önceki sergilerde olduğu gibi bu seride de heykel sanatının 1000 yıllık 
derdi olan “kaide” ile uğraşım bitmedi. Aslında kağıt bile bir noktada çizimin kaidesi 
oluyor. Sanırım karantina sürecinde camda ve duvarlarda çalışmam sayesinde oldu. 
Duvarda işler kendi mekanlarını daha rahat tarif etmeye başladılar. Ayrıca kodlar, 
programlar işin “içine” karışınca, hatta heykele bir nebze olsun zeka ekleyince, işler 
kaidelere sığmaz oldu. 

M.P. : Peki kaideyi başka bir düzleme taşımak sana nasıl bir özgürlük kazandırdı? 
İşler üzerinde nasıl bir etkisi oldu?

T.M : Farklı bir düzlemde çalışmanın işler üzerinde iki önemli etki yarattığını 
düşünüyorum. Öncelikle ağırlık ve denge yani yerçekimi bambaşka bir şekilde 
önemli hale geldi. İkincil olarak, duvarın ekransı hissi sayesinde -akışı ve süreci 

olan- hikayeler kurgulayabildim. Son olarak da heykeller kendi alanlarını açma ve 
çevreleri ile etkileşime girme fırsatını yakaladılar. Bu bana izleyiciyi sahneye davet 
edebilme imkanı verdi. Hatta bu davet izleyiciyi işin bir parçası haline getirdi.

E.Ş. : Bu da bizi izleyicinin bakışı sorusuna getiriyor. İzleyici heykellere her 
baktığında sanki heykeller daha fazla kimlik, daha fazla özgüllük kazanıyor. 
İzleyicinin bakışıyla heykellerin ilişkisi nedir?

T.M. : Seride izleyicinin bakışını yakalayan, onunla devinime başlayan, bakışıyla 
harekete geçen eserler var. Fakat bunun yanında mesela “Sahne Korkusu”, izleyi-
cinin varlığını yakaladığı anda duran, dolayısıyla izleyiciyle arasına mesafe 
koyan, ancak bakışın yokluğunda devinime giren bir iş.

E.Ş. : Devinim dedin. Kullandığın cam motoru, silecek motoru, kapı kilit motorları 
gibi motorların işlevi o devinimi oluşturmakla mı ilgili? Burada biraz önceki kaide 
meselesinde gördüğümüz sabitlik durumunun kırıldığını görüyoruz ama bu sefer 
de motorlar hep aynı işi mükemmel bir şekilde yapmak üzere geliştirildikleri için 
eserlerde hep bir tekrar mevcut. Hareketler durmaksızın kendisini tekrar ediyor.

T.M. : Aslında tam olarak bir tekrardan söz edemeyiz. Eserlere dikkatli bakılınca 
hep bir sapma, bir önceki döngü ile denksizlik gözlemlenebilir. Her tekrar 
birbirinden ayrışıyor. Sanki her turda kartlar yeniden dağıtılıyor. Üretim sürecinde 
hem fiziksel olarak hem de kodlama kısmında sürekli bu raslantılarla yüz yüze 
geldim. İşler o rastlantılara bulduğum, hiçbir zaman nihai olamayacak çözümler 
ile şekillendi. 

M.P. : Kodlama kısmına da değinelim. Bir heykeltıraş olarak kodların ve makine-
lerin sanatla kurduğun ilişki açısından seni taşıdığı yer neresi?

T.M. : Açıkça kodlamak sanki heykele ruh üflemek gibi oldu. Hareketleri ve 
hızlarını kurgulayabilmek bence heykellere bambaşka bir boyut kazandırdı. 
Sadece formunu değil heykelin hareket alanı da tıraşlanabilir bir hale dönüştü. 
Makineler ise bambaşka bir konu: heykel bölümünde ilk sene herkesin kendi eline, 
stiline uygun ebeşuarı yapması gibi hissediyorum. Temelde insanın kendisine 
protez veya uzuv tasarlamasına daha yakın. Öyle uzuvlar ki, biri duvara devasa 
çizim yapabilirken diğer biri sadece tek bir çizginin çizilmesini inanılmaz yavaş 
hale getirebilir. Böylece belki zamanın kendisi de tıraşlanabilir bir malzemeye 
dönüşebilir?
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‘‘Her Şey Tıkırında’’ Sergisi Üzerine Söyleşi 
Emre Şan, Meltem Parlak, Tan Mavitan



Köşeli Kalp Cornered Heart, 2021
karışık teknik mixed media 

çeşitli boyutlar various dimensions



Sahne Korkusu Stage Fright, 2021
karışık teknik mixed media

çeşitli boyutlar various dimensions
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Tipleme Typecasting, 2020
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Conversation On "Everything Is Alright " Exhibition
Emre Şan, Meltem Parlak, Tan Mavitan

EMRE ŞAN : Pandemic and quarantine periods always indicate rough times in 
terms of artistic production. How was it for you to produce under quarantine? Was 
everything alright?

TAN MAVİTAN : Of course, like everyone, I stayed at home for a long time. When 
you stay at home, after a while, you start to draw on anything you can find. So, I 
started with the windows and kept on drawing and creating compositions on the 
walls and doors and all the other things. In a way, the period I spent at home has 
been a thinking and preparation process for the time I would spend in the studio. 
However, the main idea I carried from home to the studio has been the microchips I 
got interested in and the codes I programmed during that entire quarantine period. 
What made everything alright was them.

E.Ş. : So, what was connecting all these?

T.M. : When I could finally get out of the house and start working in my studio in the 
industrial zone, the first thing I did was to start using wires instead of lines. The 
things that held the elements in my works together and that defined the borders of the 
composition as well as providing the tension in the compositions have always been 
the wires. As the wires can be used for pulling, lifting and carrying the movement, 
industrial elements and finally motors also got included. Thus, when the power cable 
and the data streaming cable got also included in the works, the connection was 
completed.
 
E.Ş. : The first change we see when we consider your past exhibitions is the state of 
the pedestal. Why do not your works stand on pedestals anymore?

T.M. : Just like in the past exhibitions, my struggle with the “pedestal”, which is a 
problem of the art of sculpture for 1000 years, is still there in this exhibition. Actually, 
even paper becomes the pedestal of a drawing at some point. I think it is because I 
started drawing on glass and walls during the quarantine period. The works defined 
their own spaces easier on the wall. In addition to that, when codes and programs got 
included, even when a bit of intelligence is added to the sculpture, the works started 
to not fit on the pedestals.

M.P. : What kind of a freedom it provided for you to move the pedestal on another 
surface? What kind of an effect has it had on the works?

T.M. : I think, working on a different surface has had two important effects on the 
works. First of all, weight and balance, in other words, gravity became important in 
a completely different way. Second of all, thanks to the screen-like feeling of the 

wall, I could create stories that have -flow and process-. And finally, the sculptures 
have had the chance to create their own spaces and interact with their environment. 
This gave me the chance to invite the viewer to the stage. This invitation has even 
made the viewer a part of the work.

E.Ş. : This brings us to the question of the viewer’s view. Each time the viewer 
views the sculptures, it feels like the sculptures gain more identity and freedom. 
What is the relationship of the viewer’s view to the sculptures?

T.M. : In this series, there are art works that catch the sight of the viewer, start to 
move with the viewer and move with their sight. However, besides that, for example, 
“stage fright” is a work that stops when it detects the viewer, therefore keeps its 
distance from the viewer, but keeps its motion in the absence of a viewer.

E.Ş. : You said motion. Is the function of the motors you use such as window 
motor, wiper motor, door lock motors related to creating that motion? We see that 
the state of stability we saw in the previous issue of pedestal has been broken, 
however, this time there is a repetition in the art works as motors are developed to 
perform the same task perfectly over and over again. The motions constantly 
repeat themselves.

T.M. : Actually, we cannot talk about an actual repetition. When the art works are 
examined carefully, a constant deviation and an imbalance with the previous cycle 
can be observed. Repetitions diverge from each other. It is as if the cards are 
redistributed each round. I encountered these coincidences both during the 
production process physically and during the coding process. The works have 
been formed through the solutions I found to those coincidences, which will never 
be the final ones.

M.P. : Let’s talk about the coding part as well. As a sculptor, where have the codes 
and machines brought you in terms of your relationship with art?

T.M. : Coding has actually been like gaining a soul to the sculpture. I think, being 
able to decide their movements and speeds has given the sculptures a completely 
different dimension. Not only its form, but also the movement area of the sculpture 
turned into something that can be sculped. Machines are a completely different 
subject: I feel like it resembles to making the modeling tool that fits to your own 
hand and style in the first year of the department of sculpture. It is basically closer 
to designing a prothesis or a limb for yourself. There are such limbs that can draw 
huge drawings on the wall, while others can extremely slow down the act of drawing 
a line. Thus, time itself may turn into something that can be sculped.



Takılmış Stuck, 2021
karışık teknik mixed media

150 x 33 cm
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Takım Yıldızı Constellation, 2021
karışık teknik mixed media

çeşitli boyutlar various dimensions


