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Nadir Apartmanı, 2019
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90 x 12 x 60 cm
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SERKAN DEMİR : Öncelikle Tanzer Arığ kimdir? Ve sanat eğitimi sürecinden 
biraz bahsedebilir misin?

TANZER ARIĞ : Ankara’da doğdum. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesinde Lisans (2000), Yüksek Lisans (2005) ve Sanatta Yeterlik (2015) 
eğitimlerimi tamamladım. Halen aynı kurumda Öğretim Görevlisi olarak 
çalışıyorum. 

S.D. :  Serginin ismi “ Tahrifat/Tahribat ’’ ve kavramsal bağlamı mimari odaklı. 
Bu hikaye nasıl başladı? 

T.A. : Aslında uzun soluklu bir hikaye ama elimden geldiğince özetlemeye 
çalışayım. Serginin ana yapısını hayatımın uzunca bir süresini geçirdiğim, Ankara 
Bahçelievler’deki evimizde gerçekleştirdiğim tadilat sırasında karşılaştığım bir 
durum üzerinden oluşturdum. Hikâye, yenileme yapmak için duvarın bir kısmını 
kırmaya başladığımda duvarın içerisinde neredeyse hiç bozulmadan korunmuş, 
sadece üzerindeki baskısı hafifçe soluklaşmış çocukluk zamanlarımdan kalma bir 
yoğurt kabı ile karşılaşmamla başladı. Geçmişe dair neredeyse unutmak üzere 
olduğum bir çok anıyı zihnimde yeniden canlandırmama vesile olan bu kap, 
aslında halihazırda hala yakınımda olan ancak her an yıkılıp yok olabilecek olan 
şeyleri farketmemi sağladı. O yüzden serginin ismini “Tahrifat” (bir şeyin 
orjinalliğinin bozulması) / “Tahribat” (bir şeyin yok edilmesi, bozulması)  olarak 
belirledim.

S.D. : Mimari bir mekan, kentin bir köşesinde kalmış bir yapı, bazen bir objenin 
silueti ya da topografik bir nokta. Bütün bu kavramlar senin sanatsal serüveninin 
patikaları gibi. Bu patikalar nerede birleşir? Seni hangi noktaya götürür? Ve nelere 
cevap arar? 

T.A. : Bu sergiden önceki iki sergim de (Mahalle ve İçinde Yaşadığım Dünya) 
benzer temeller üzerine kuruluydu. Ancak bu sefer çalışmalar kişisel olandan 
genele kaymaya başladı, yani sadece bana dair bir anlatı değil, bu şehirle bir şekilde 
temas etmiş, yaşamış onu benimsemiş, görmüş, havasını solumuş, duymuş vs. 
birçok insana dokunmasını umut ettiğim bir anlatıya evrildi. Bu yüzden 
çalışmalarıma konu olan kimi mekânlar etrafımızda yaşanan değişimleri, 
dönüşümleri, silinmeye başlayan hafızamızı yeniden canlandırabilecek temsiller 
olarak sergide yer alıyorlar. Ben merkezli başlayan çalışmalar çember genişledikçe 
evden sokağa oradan kente doğru yayılımını sürdürüyor, yani ne kadar daha 
genişler onu bilemiyorum ve zamana bırakıyorum.

S.D. : Bazı çalışmalarında duvarların katılığının ortadan kalktığını görüyoruz. 
Karşımıza yüzeyler ve çizgi evler çıkıyor. İnsanoğlunun kendini korumaya aldığı 
ve mahremiyetini oluşturduğu o kalın duvarlara ne oldu? Bu görselliğin günü-
müzle olan ilişkisinin nasıl kuruyorsun? 

T.A. : Bu soruya en güzel yanıtı kendi cümlelerimin dışında sohbetinden keyif 
aldığım bir arkadaşımın, Kutay Mutdoğan’ın benim çalışmalarım üzerine kaleme 
aldığı yazısının bir paragrafından alıntı yaparak cevap vermek isterim. “Günü-
müzün belki de en büyük mücadelesi kendimizi bulmaya, kendimizin farkına 
varmaya, özbilincimizi ortaya çıkarmaya uğraştığımız zor, dikenli, kaygı dolu ve 
çetrefilli yolda ilerleyebilmek mücadelesi olduğunu, Sanatçının da mücadelesinin 
işte bu karşımızda duran, bu en zor mücadele olduğundan bahseder. 
Kierkegaard’ın da dediği gibi; ‘‘Yola çıkmak kaygıyı çoğaltmaktır; yola 
çıkmamaksa kendini kaybetmektir.Ve en üst anlamıyla yola çıkmak kendi 
benliğinin farkına varmaktır.’’ Yani bir anlamda kendimi bulabilmek, keşfetmek 
üzere çıktığım bu yolculukta önüme çıkan engelleri ortadan kaldırma biçimim 
duvarların erimesine, görünmeyeni ancak var olanı görünür kılmaya başlıyor. 

S.D. : Özellikle son dönem çalışmalarında Ankara’nın kent kimliğiyle 
bütünleşmiş mimari yapılar karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri de “ GAR/İP”, adlı 
çalışma. Her Ankaralı’nın mutlaka yolunun düştüğü tren garı. Anadolu’yu cum-
huriyete bağlayan son istasyon. Bu yapı senin çalışmanda nasıl bir anlam ağına 
sahip? 

T.A. : Ankara Garı başkent Ankara’nın erken Cumhuriyet döneminin çağdaş 
vizyonunun bir göstergesi olarak tasarlanmış. Ancak bugününe baktığımızda kent 
kimliğiyle bütünleşmiş, gerek estetik gerekse kültürel anlamda kente değer katan 
birçok yapının başına gelenler gibi değersizleştirilmeye, demode, kullanılmasına 
gerek kalmamış pasif bir yapı izlenimi verilmeye çalışılıyor, hatta siyasi propa-
ganda aracına bile dönüştürülmeye çalışıldığına tanığız. İşte tam da bu noktada 
artık yapı bir “Gar” binası olmaktan çıkıp “Gar/ip” bir şeye dönüşmeye başlıyor. 

S.D. : Bir de ‘Ankaralı’ kavramı var bizde. Barış Acar’ın Eksphrasis’ teki ‘Ankara’yı 
Unutmak’ başlıklı yazısında geçen Ankaralı tanımı beni çok etkilemişti. “Kendisine, 
hiç gelmeyen bir geleceğin penceresinden bakması öğretilmiştir. Yalnızca tarihsel bir 
varlık gibidir”. Peki gerçekten öyle midir? Ankara da yaşayan ve üreten bir sanatçı 
olarak durum gerçekten böyle midir? Bu tanıma sığar mı Ankaralı? 

T.A. : Tabi Barış Acar’ın sözünü ettiği Ankara onun gibi düşünen birçok insanla 
dolu, kasvetli, memur kenti, monoton bir yaşantısı olan vs. ancak ben Barış kadar 
karamsar değilim Ankara için. Çünkü geçmiş yaşantımdan izler barındıran, ondan 
beslendiğim, sokaklarında gezmekten mutluluk duyduğum, kendimi onun bir 
parçası gibi hissettiğim bir şehir olarak görüyorum. 

S.D. : Fotoğrafı kullandığın çalışmalarını hatırlıyorum. Yanılmıyorsam 2016 
yılında başladığın bir seriydi. Daha önce yaşadığın evine yakın bir sokakta yer 
alan ve sonrasında yıkım sürecine uğrayan bir evin fotoğrafı. Konusu çok ilginçti. 
Yapıyla fotoğrafı etkili biçimde gördüğümüz çalışmalar dizisinden biriydi. Böyle 
bir yöntemin hikayelerine olan katkısından bahsedebilir misin? 

T.A. : Bahsettiğin çalışmalar beni bir zamanlar yaşadığım semte bağlayan başta 
anne ve babam olmak üzere birçok şeyin, bir zamanlar oyunlar oynanıp, 
arkadaşlarla sohbet ettiğim, bahçesinden meyve topladığım apartmanların, tanıdık 
yüzlerin vb. birbiri ardına yok olmaya başladığını farketmeye başladığım süreçte 
ortaya çıktı. Bu işler aynı zamanda benim güncel çalışmalarımın da büyük bir 
bölümünün temelini oluşturuyor. Çünkü bu seri sonrasında belleğime yerleşmiş, 
hali hazırda ulaşabildiğim, geçmiş yaşantımdan izler taşıyan yapıları arşivlemeye 
başladım, mesela “Nadir Apartmanı” bu çalışmalardan sadece biri. 

S.D. : Son sorum serginin yapısı galeri mekanıyla ilgili olacak. Siyah Beyaz 
galerinin kendine özgü bir duygusu ve fiziksel yapısı var. Bu duyguyla yol almak 
ve galerinin ruhuna teslim olmak çok kolay bazen de kaçınılmaz olabiliyor. Bu 
anlamda çalışmalarını planlarken bu durumu göz önünde bulundurdun mu? 
Çalışmalarınla mekan arasında bir denge kurmaya çalıştın mı? Mekânın yapısı ile 
çalışmaların uyum içinde kurgulandığını düşünüyor musun? 

T.A. : Siyah Beyaz 35 yılı geride bırakmış uzun soluklu bir galeri. Dolayısıyla 
belirli bir geçmişe ve bu geçmişin oluşturduğu bir ruha sahip. Bunu içerisine 
girdiğiniz andan itibaren anlıyorsunuz zaten; duvarlarında yıllar içerisinde açılmış 
sergilerin afişleri karşılıyor sizi. Yani gücünü geçmiş yaşantısından alıyor diye-
biliriz. Tıpkı benim gibi... Bu bağlamda benzer bir izi takip ediyoruz diyebilirim. 
Mekânın fiziksel yapısı ise benim işlerim için biçilmiş kaftan, galerinin beyaz 
mekânında daha net bir biçimde algılanabilen işler, aynı zamanda bölünmüş 
alanlar sayesinde kendi ait boşlukları oluşturabilmemde de işimi oldukça 
kolaylaştırdı. Umarım izleyiciler de benimle aynı fikri paylaşırlar. Teşekkürler…



Gar/ip, 2019
Metal 
100 x 12 x 19 cm



Ankara Garı başkent Ankara’nın erken Cumhuriyet döne-
minin çağdaş vizyonunun bir göstergesi olarak tasarlan-
mış. Ancak bugününe baktığımızda kent kimliğiyle bütün-
leşmiş, gerek estetik gerekse kültürel anlamda kente 
değer katan birçok yapının başına gelenler gibi değersiz-
leştirilmeye, demode, kullanılmasına gerek kalmamış pasif 
bir yapı izlenimi verilmeye çalışılıyor, hatta siyasi propa-
ganda aracına bile dönüştürülmeye çalışıldığına tanığız. 
İşte tam da bu noktada artık yapı bir “Gar” binası olmaktan 
çıkıp “Gar/ip” bir şeye dönüşmeye başlıyor. 

Ankara Train Station was designed as an indicator of the 

contemporary vision of the early Republican era of the capi-

tal Ankara. However, when we look at it today, it is being 

tried to shown as a passive, outdated structure that has lost 

its function by being devalued; even we witnessed that it 

was tried to be turned into a means of political propaganda, 

just like many other structures that are integrated with the 

identity of the city and that add value to the city both aest-

hetically and culturally. At this very point, the building is no 

longer a “Station” but it turns into something “St/range”.



SERKAN DEMİR
TANZER ARIĞ
interview

Bu da Sana Kapak Olsun, 2019
Metal, mdf, video yerleştirme metal, medium-density fibreboard, video installation 

100 x 80 x 10 cm



SERKAN DEMİR : First of all, who is Tanzer Arığ? And can you tell us a little about 
your art education process?

TANZER ARIĞ :  I was born in Ankara in 1975. I got my B.A. (2000), MFA (2005) 
and Proficiency in Art (2015) degrees from Hacettepe University Faculty of Fine 
Arts. I am still working as an academic in the same institution.

S.D. : The title of the exhibition is “Distortion/Destruction” and it conceptually 
focuses on architecture. How did this story begin?

T.A. :  Actually, it's a long story, but let me try to summarize it as much as I can. The 
main structure of the exhibition was based on a situation which I encountered 
during the renovations in our place in Bahçelievler, Ankara where I have spent a 
long time of my life. The story began when I found a well-preserved yoghurt bowl, 
which I remember from my childhood, with only the prints on which faded away a 
little, in the wall when I started to break it down for the renovation. This bowl, which 
allowed me to restore many memories of the past, which I was almost forgetting, 
made me realize things that are still close to me, but can be destroyed at any 
moment. So I named the exhibition “Distortion” (something’s loosing its origina-
lity) / “Destruction” (destroying or breaking something down).

S.D. : An architectural space, a building in a corner of the city, the silhouette of an 
object sometimes or a topographic point. All these concepts are like the paths of 
your artistic adventure. Where do these paths meet? Where do they take you? And 
what do they try to answer?

T.A. : My two previous exhibitions (The Neighborhood and The World I Live in) 
were based on similar foundations. This time, however, the works began to shift from 
personal to general; that is to say, it is not only a narrative about me, but it evolved 
into a narrative that I hoped would touch many people who somehow had a contact 
with this city, lived and embraced it, saw it, breathed its air and heard it, etc. There-
fore, some of the places that are subject to my works take part in the exhibition as 
representations that can revitalize the changes, transformations around us and the 
memories that have started to fade away. The works, which started as self-centered, 
keep spreading from home to the street and then to the city, as the circle expands; 
well, I am not sure how wider it will get and I leave it to time.

S.D. : In some of your works we see that the solidity of the walls has disappeared. 
We come across with surfaces and line houses. What happened to those thick walls 
with which human beings protected themselves and secured their privacy? How do 
you establish the relationship between this visuality and present?

T.A. :  Rather than my own sentences, I would like to answer this question by quot-
ing a paragraph from the article by Kutay Mutdoğan on my works, a friend whose 
conversation I always enjoy. “Perhaps the greatest challenge of our era is the 
struggle to find and realize ourselves, to move forward on the difficult, thorny, 
complicated road full of anxiety, where we are trying to reveal our self-
consciousness; and the challenge of the artist is this very tough struggle. As stated 
 by Kierkegaard; “To hit the road is to increase the anxiety; to not to hit the road is
 to lose yourself… And to hit the road in its highest meaning, is to realize your own
 self.’’ In other words, the way I remove the obstacles on my way during this journey
 I take to find and discover myself, helps melting the walls and make the invisible but
 the existing, visible.

S.D. : Especially in your recent works, we see the architectural structures that are 
integrated with the urban identity of Ankara. One of them is the work entitled 
“Gar/ip” (St/range). It is the railway station where unexceptionally everyone who 
lives in Ankara happen to go or pass by. The last station connecting Anatolia to the 

Republic. What kind of meaning network does this structure have in your work?

T.A. :  Ankara Train Station was designed as an indicator of the contemporary 
vision of the early Republican era of the Capital Ankara. However, when we look 
at it today, it is being tried to shown as a passive, outdated structure that has lost 
its function by being devalued; even we witnessed that it was tried to be turned into 
a means of political propaganda, just like many other structures that are integrated 
with the identity of the city and that add value to the city both aesthetically and 
culturally. At this very point, the building is no longer a “Station” but it turns into 
something “St/range”.

S.D. : We also have the concept of “Ankaralı” (Ankarian/people from Ankara). 
Barış Acar's definition of “Ankaralı” in his article titled ‘Ankara’yı Unutmak’ 
(Forgetting Ankara), published in Eksphrasis, has impressed me a lot. “An 
”Ankaralı” has been taught to look through the window of a future that never 
comes.  They are just like historical beings ”. Is it so really? Is this really the case 
as an artist living and producing in Ankara? Does “Ankaralı” fit into this defini-
tion?

T.A. :  Of course, Ankara, as mentioned by Barış Acar, gloomy, city of officers, a 
monotonous city etc., is full of many people who think and feel like him. However, 
I'm not as pessimistic as Barış about Ankara, because I see it as a city that keeps 
the traces of my past, that feeds me; a city I'm happy to wander on the streets, and 
I feel like a part of.

S.D. : I remember the works in which you used photography. If I'm not wrong, it 
was a series you started in 2016. It was the photograph of an apartment block on a 
street close to the place where you lived before, and then underwent a destruction 
process. The subject was very interesting. It was one of the series of works that we 
can see the structure and the photography effectively. Can you tell us about the 
contribution of such method to your stories?

T.A. :  The works you mention came out during the period when I started to realize 
that many things that connect me to the neighborhood where I once lived, espe-
cially my mother and father, the gardens of the buildings where I once played 
games, chatted with friends, picked fruits and the familiar faces etc., started to 
disappear one by one. These works also form the basis for many of my current 
works. Because after this series, I started archiving the structures that have settled 
in my memory, have traces of my past, while I am still able to reach; for example, 
“Nadir Apartmanı” (Nadir Building) is just one of these works.

S.D. : My final question is on the structure of the exhibition, related to the gallery 
space. Siyah Beyaz Gallery has a distinctive sense and physical structure. It is very 
easy and sometimes unavoidable to move with this feeling and surrender to the 
spirit of the gallery. In this sense, did you take this into account when planning your 
work? Have you tried to balance your work and the space? Do you think that the 
structure of the space and the works are built in harmony?

T.A. :  Siyah Beyaz is a long-running gallery that has already left 35 years behind, 
so it has a significant past and a spirit formed through it, you feel it at the very 
moment you enter the place, the invitations of the previous exhibitions meet you at 
the entrance; that is to say, it gets its strength from its past, we can say, just like me, 
and in this context, I can say that we are following a similar trace. On the other 
hand, the physical structure of the place is cut out for my works, the works can be 
perceived more clearly in the white space of the gallery, which also made it easier 
for me to create their own spaces thanks to the divided structure of the place. I hope 
the audience shares the same idea with me. Thank you…
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Babam, 2016
Karışık teknik mixed media
44 x 44 x 4 cm


