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UNTITLED

Form ve renkleriyle enerjiyi dışa vuran, resminde yer alan kaos ile izleyiciyi “Tedirgin eden 
ama birdaha dönüp baktırıcı” etkisi yaratan ve bundan haz duyduğunu ifade eden Ali Kotan 
ile 16.01.2015 - 11.02.2015 tarihleri arasında Siyah Beyaz’da gerçekleşen son sergisini ve sanat 
yaşamını konuştuk.

Senem Çağla Bilgin : Süreklilik arz edecek şekilde 28 senedir var olan ve 
üretmeye devam eden bir sanatçısınız. Siyah Beyaz’daki ilk kişisel serginizi 1989 
yılında gerçekleştirmişsiniz. Bu kadar uzun süre bir galeriyle çalışmanın sanatçı 
açısından iyi veya kötü taraflarını nasıl değerlendirirsiniz? Bu istikrarı nasıl 
sağladınız?

Ali Kotan: Uzun bir süre Siyah Beyaz’ın parçası olmak, hem dostluğun hem 
güvenin bir eseri. Karşılıklı süren bir duygu bu tabi ki. Otuz senenin birlikteliği 
yaşamsal ve sanatsal yoğunluğu yakından yaşama şansı da verdi bana; bu büyük 
bir haz.

S.Ç.B. : İşlerinize baktığınızda zaman içerisindeki değişimleri nasıl gözlemliyor-
sunuz? Bu değişimler daha çok sizinle, içinde yaşadığınız toplumla ya da değişen 
idari sistemin yani devletin tutumuyla mı alakalı? İlk işlerinizde “kaos”un henüz 
dingin olduğunu ve daha yumuşak renkler kullandığınızı görüyorum. Ancak son 
yıllarda birbirleriyle savaşan, güçlü renklerin resme hakim olduğunu söyleyebiliriz.

A.K. : Yaşanan sarsıntılı, ağır politik başkalaşımın sanat ve sanatçıyı etkileme- 
mesi düşünülemez. Yaşadığı dünyayı kayda alan, düşünen, sorgulayan ve dire- 
nen bir yapıya dönüşmeli belki sanatçı! Başlangıç ve görece geldiğim nokta 
izlendiğinde, politik, sosyal ve içsel dönüşüm “beni saran dünyanın” evrilmesi 
ile orantılı. Kaos… Renksizlik ve çizgisel itişmelere varan hayat sarmalı gibi. 
Gördüğüm karanlık beni de etkiledikçe, metaforlara bulaşmadan sert ve karşıt 
lekelerin çizgisel bağlantılarıyla örülmekte son zaman resimlerim.

S.Ç.B. : Daha önceki söyleşilerinizden birinde eserin bitmiş haliyle ilk karşılaştığı 
nızda “Tedirgin eden ama birdaha dönüp baktırıcı” etkisinin size haz verdiğini ve 
resmin tamamlandığını hissettiğinizi ifade etmişsiniz. Buradan, ‘tedirginlik’ 
algısının bir sorumluluk taşıdığını anlıyorum. Sizce sanatçı “sorumlu” mudur?

A.K. : Sorumluluktan öte, sorumlu olmalarını tahrik etmek gibi bir yol içinde 
yim. Yaşamın ayrıntılarına katılarak,  düşünerek, üreterek, direnerek nüfus etti 
ğimde duyduğum tedirginlik, üretilen işin yapısal değişkenlik içinde tavır alıcı 
ve sizin de hatırlattığınız gibi bir daha dönüp izlemeyi gerektiren bir atmosfer 
sunmaya itiyor beni. Sorumluluk, belki bunu sürdürmek, çeşitlendirmek.

S.Ç.B. : Genç sanatçıların tanımlar üzerinden hareketle yeni bir olgu yaratma 
hevesleri ve son dönemde dünyada video-art ile performans sanatının öne çıkan 
disiplinler arasında oluşu Türkiye’de, resmin artık ‘geleneksel’ kaldığına dair 
kimliksiz bir algı oluşmasına sebep oluyor. Ancak dünyaya baktığımızda, farklı 
disiplinler birbirini takip eden bir bütünlük arz ediyor ve rütbelendirilmiyor. 
Çağdaş sanat açısından şu an Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu nasıl 
yorumluyorsunuz?

A.K. : “Ancak dünyaya baktığımızda farklı disiplinlerin birbirini takip eden bir 
bütünlük arz ediyor, rütbelendirilmiyor” söylemi çok şey söylüyor bir bakıma. 
Neden ülkemizde bu bir sınıflandırma, yok sayma mertebesinde tartışılıyor? 
Günümüz sanatı dünyanın evrildiğini, bilginin hazır, iletişimin hızlı sunulduğu 
bir gerçeklikle yüzleşirken, kapitalizmin çarkları arasında yerini arıyor. Ülkemiz-
deki politik ve sosyal çürümenin bir parçası olan sanatın kaçınılmaz şekilde diri 
kaldığını söylemek ironik değil mi. “ALGI” yönetimi her dalda işlediği için, 
muhafazakarlığın hızla yayıldığı bir zeminde vahalar yaratmak neyi çözer. Son 
on seneden söz edilirken değişen ve üretim ilişkilerinden, eğitimden, sosyal 
yaşamdan bahsedilmeden “ALGI” ile bir yere varılacağını sanmıyorum. Modern 
yaşamın bireyin özgür ve eşit şekilde yan yana sarmalanacağı bir düşünceye 
sahip olması gerekirken, soyu reddetme, yok sayma, ”soy”suz bir yaşamdan 
bahsetmek acıtıcı… Son yılların özgür ve özgüven dolu genç sanatçı kavramı, 
saygıyla ve sevinçle karşılanması gereken bir olgu iken; metalaşan, hızla 
tüketilen bir “şey”e dönüşen sanatsal “iş”lerin yanında, çürümeyi ve aynılaşmayı 
getiriyor.

S.Ç.B. : Siyah Beyaz Sanat Galerisi’nde 16.01.2015 - 11.02.2015 tarihleri 
arasında gerçekleşen son kişisel serginizden bahsedebilir misiniz?

A.K. : Sergi hazırlanırken izlenen yolun, her sanatçının kendi sorunsallarıyla ilgili 
bir süreç olduğu ve biçimsel gelgitlerle yaşandığı bilinir. Bu sergi, sert-leş-me 
anlamlılığında ağırlaşan sosyopolitik bir süreci izlerken hissettiğim tedirginlik 
duygusunun biçime dönüşmesiyle oluştu. İktidar ve cinsellik olgusu, gizlenen bir 
güçsüzlüğün hissedildiği tekil figürlerde; parçalanan, saydamlaşmış, çizgisel, 
siyah beyaz dengesinin kurulmaya çalışıldığı bir yüzeyler dizilişi.

S.Ç.B. : Türkiye’de son 10 yılda plastik sanatlar kapsamında pazarlama stratejileri 
oluşturuldu ve kapital bir alan yaratıldı. Bu ağın içerisinde yer alan sanatçılar 
tüketim sirkülasyonuna girmiş bulundular. Sizin bu alandaki lokasyonunuz, 
kendinizi konumlandırdığınız yer neresi?

A.K. : Tüketim sirkülasyonunda ben neredeyim sorusu canımı acıtıyor!...
Kaçınılmaz bir şekilde metalaşmış, tüketilip yok edilen bir anlam kazanan sanat 
objelerinin el değiştirme ve “ederi” ile konuşulması, anlamlandırılması gereken bir 
“ALGI”. Satmak ve almak dürtüsünün dışında kalmanın imkansızlaştığı görülü 
yor. Gücün saygısızlık, açgözlülükle birleştiği günümüzde, bu çemberin 
olabildiğince dışında kalmak beni özgürleştiriyor.

S.Ç.B. : Gelecek dönemde yer alacağınız veya gerçekleştirmeyi düşündüğünüz 
projeler nelerdir?

A.K. : Projeler. Proje. Pro… Olabildiğince düşünerek, olabildiğince beklentisiz, 
olabildiğince özgürleşerek, olabildiğince birlikte.

Senem Çağla Bilgin
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Senem Çağla Bilgin : Süreklilik arz edecek şekilde 28 senedir var olan ve 
üretmeye devam eden bir sanatçısınız. Siyah Beyaz’daki ilk kişisel serginizi 1989 
yılında gerçekleştirmişsiniz. Bu kadar uzun süre bir galeriyle çalışmanın sanatçı 
açısından iyi veya kötü taraflarını nasıl değerlendirirsiniz? Bu istikrarı nasıl 
sağladınız?

Ali Kotan: Uzun bir süre Siyah Beyaz’ın parçası olmak, hem dostluğun hem 
güvenin bir eseri. Karşılıklı süren bir duygu bu tabi ki. Otuz senenin birlikteliği 
yaşamsal ve sanatsal yoğunluğu yakından yaşama şansı da verdi bana; bu büyük 
bir haz.

S.Ç.B. : İşlerinize baktığınızda zaman içerisindeki değişimleri nasıl gözlemliyor-
sunuz? Bu değişimler daha çok sizinle, içinde yaşadığınız toplumla ya da değişen 
idari sistemin yani devletin tutumuyla mı alakalı? İlk işlerinizde “kaos”un henüz 
dingin olduğunu ve daha yumuşak renkler kullandığınızı görüyorum. Ancak son 
yıllarda birbirleriyle savaşan, güçlü renklerin resme hakim olduğunu söyleyebiliriz.

A.K. : Yaşanan sarsıntılı, ağır politik başkalaşımın sanat ve sanatçıyı etkileme- 
mesi düşünülemez. Yaşadığı dünyayı kayda alan, düşünen, sorgulayan ve dire- 
nen bir yapıya dönüşmeli belki sanatçı! Başlangıç ve görece geldiğim nokta 
izlendiğinde, politik, sosyal ve içsel dönüşüm “beni saran dünyanın” evrilmesi 
ile orantılı. Kaos… Renksizlik ve çizgisel itişmelere varan hayat sarmalı gibi. 
Gördüğüm karanlık beni de etkiledikçe, metaforlara bulaşmadan sert ve karşıt 
lekelerin çizgisel bağlantılarıyla örülmekte son zaman resimlerim.

S.Ç.B. : Daha önceki söyleşilerinizden birinde eserin bitmiş haliyle ilk karşılaştığı 
nızda “Tedirgin eden ama birdaha dönüp baktırıcı” etkisinin size haz verdiğini ve 
resmin tamamlandığını hissettiğinizi ifade etmişsiniz. Buradan, ‘tedirginlik’ 
algısının bir sorumluluk taşıdığını anlıyorum. Sizce sanatçı “sorumlu” mudur?

A.K. : Sorumluluktan öte, sorumlu olmalarını tahrik etmek gibi bir yol içinde 
yim. Yaşamın ayrıntılarına katılarak,  düşünerek, üreterek, direnerek nüfus etti 
ğimde duyduğum tedirginlik, üretilen işin yapısal değişkenlik içinde tavır alıcı 
ve sizin de hatırlattığınız gibi bir daha dönüp izlemeyi gerektiren bir atmosfer 
sunmaya itiyor beni. Sorumluluk, belki bunu sürdürmek, çeşitlendirmek.

S.Ç.B. : Genç sanatçıların tanımlar üzerinden hareketle yeni bir olgu yaratma 
hevesleri ve son dönemde dünyada video-art ile performans sanatının öne çıkan 
disiplinler arasında oluşu Türkiye’de, resmin artık ‘geleneksel’ kaldığına dair 
kimliksiz bir algı oluşmasına sebep oluyor. Ancak dünyaya baktığımızda, farklı 
disiplinler birbirini takip eden bir bütünlük arz ediyor ve rütbelendirilmiyor. 
Çağdaş sanat açısından şu an Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu nasıl 
yorumluyorsunuz?

UNTITLED

We talked with Ali Kotan, who expresses the energy with his form and colors, creates an affect of 
"Disquiet, yet to make you look back once again" for the audience with the chaos in his painting 
and feels pleasure by it, about his art life and latest exhibition that takes place in Siyah Beyaz Art 
Gallery between 16.01.2015 - 11.02.2015.  

Senem Çağla Bilgin : You are an artist that has been in the industry for 28 
years and keeps producing continuously. You held your very first solo exhibition 
in Siyah Beyaz back in 1989. How do you evaluate the pearls and pitfalls of 
working with one gallery for a long period of time from the viewpoint of an 
artist ? How did you provide this stability ? 

Ali Kotan : Being part of Siyah Beyaz for a long time is a work of both friend-
ship and trust. This is, of course, a mutual feeling. 30 years of synergy gave me 
also the chance to live the vital and artistic intensity closely; this is a great 
pleasure.

S.Ç.B. : When you look at your work, how do you observe the changes in the 
course of time ? Are these changes related to you more and the society that you 
live in or the attitude of the changing administrative system, in other words the 
government ? I see that the "chaos" was yet to be quiet and you used more muted 
colors in your early work. However, in recent years, we can say that strong 
colors that fight with each other, dominate the painting.  

A.K. : It is impossible to think that the heavy and shaky political metamorphosis 
does not affect the art and the artist. Maybe, the artist should transform himself 
into a structure that recognize the world within, thinks, questions and resists. 
When analyzed the beginning and my relative current situation, political, social 
and inner transformation is in proportion to evolvement of "the world surround-
ing me." Chaos.. is like a life spiral that reaches the colourlessness and lineal 
scuffles. According as the sighted darkness affects me, my latest works intertwine 
with lineal connections of harsh and contrast stains without getting involved in 
metaphors. 

S.Ç.B. : In one of your previous interviews, you have stated that when you first 
meet the finished work, you feel that the painting is completed and the impact of 
"Disquiet, yet to make you look once again" gives you joy. Herefrom, I sense that 
this sense of "Disquiet" shoulders a responsibility. Do you think that an artist is 
"responsible" ? 

A.K. : Beyond responsibility,  I follow a path as provoking them to be respon-
sible. The apprehension that I feel when I penetrate the details of life by partici-
pating, thinking, producing and resisting, forces me to present an atmosphere 
that adopts a particular attitude which requires a second watch just like you 
reminded and develops and attitude of finished piece in structural variability.  
Maybe, responsibility is maintaining and varying this.  

S.Ç.B. : Moving through definitions, the enthusiasms of young artists to create a 
new fact and for the video-art and performing arts being amongst prominent 
disciplines in the world recently, causes a unidentified perception concerning 
that now the painting remains to be "traditional" in Turkey. Nevertheless, when 
we take a look at the world,  different disciplines constitute an successive integ-
rity and are not ranked. In terms of Contemporary Art, how do you interpret the 
circumstance in Turkey at the moment ?  

A.K. : The expression "Nevertheless, different disciplines constitute an succes-
sive integrity and are not ranked." says a lot in a way. Why is this argued in our 
country in the order of a classification and negligence? While modern-day art 
confronts the reality, where the world evolves, the knowledge is literal, ready-
made and the communication is fast, seeks its place among wheels of Capitalism. 
Is it not a bit of ironic to say that art, which is a part of political and social 
corruption in our country, remains to be lively inevitably ? Since the "Percep-
tion" management functions in every branch, what's the good of creating oasis 
on a basis where the conservatism spreads like wildfire. I do not suppose that we 
can get somewhere with "Perception" without mentioning education, social life, 
relations of production which change while speaking of the last 10 years. 
Whereas the modern life is supposed to adopt a notion where the individual is 
embraced side by side with independence and equality, it is painful to mention a 
life that is corrupted, neglected and rejected. Whilst the conception of the poised, 
independent young artist of the last years is a fact that needs to be received with 
respect and joy, becoming the same and unsound besides the artistic "works" 
that turn into a commoditised "thing" that is consumed rapidly.  

S.Ç.B. : Could you talk about more of  your solo exhibition taking place in Siyah 
Beyaz Art Gallery between the dates 16.01.2015 - 11.02.2015 ? 

A.K. : It is known that the followed path during the preparation of the exhibition, 
is a process of concerning every artist's own problematique and going thorough 
stylistic ebbs and flows. This exhibition is developed with the transformation of 
the unsettled feeling into taking shape, while following a sociopolitical process 
that becoming serious in the meaning of in-du-ra-tion. Power and sexuality 
phenomenon is an array of surfaces where efforts of establishing the smashed, 
transparent, lineal balance of black and white in singular figures where the 
concealed weakness is felt.  

S.Ç.B. : In the last 10 years in Turkey, marketing strategies and capital spheres 
have been created within the scope of plastic arts. The artists that are ranked 
among this network, entered the circulation of consumption. Where do you 
position yourself in this field ?

A.K. : The question "Where am I in the circulation of consumption " hurts me! 
That speaking about indispensably commodified, spent and destructed art 
objects in terms of handover and its worth, is a "Perception" that needs clarifi-
cation. It is nearly impossible to stay out of selling and buying drive. In this day 
and time where the power meets disrespect and greed, keeping myself out of this 
cycle as far as possible, liberalizes me. 

S.Ç.B. : What are your projects that you will take part or thinking about carry-
ing out in the future ? 

A.K. : Projects, Projects.. Thinking through as possible, expecting nothing as 
possible, becoming free as possible, being together as possible.

Senem Çağla Bilgin
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