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ASENA HAYAL: Galeri Siyah Beyaz’daki ikinci solo sergini açıyorsun. 2019 
yılındaki ilk sergin “Arzular Şelale”den bu yana farklı projelerde yer aldın ve seni 
ilk tanıdığımız yer olan sokak üretimlerine de bir yandan yoğunluklu olarak 
devam ettin. Tüm bu süreçte üretim pratiğinde neler değişti?

GÖKHAN TÜFEKÇİ : Ele aldığım hikayelerin tarzlarında büyük değişiklikler 
olmasa da bu üç yılda ayrıntıya daha çok önem vermeye başladım. Tuvallerimin 
her köşesinde başka bir resim yaratmak istedim. Resimlerimin hepsinde okuması 
yapılabilecek ortak bir dil oluştu ve iki boyuta indirgeme üstünde çok durdum. 
Minyatür ve karikatürün ötesinde kübizm etrafında dolaşmaya başladım, Picas-
so’nun Avignonlu Kızlar, Manet’nin Olympia’sı gibi sanat tarihinin önemli 
eserlerine bir saygı duruşu niteliğinde göndermelerde bulundum.

A.H. :  “Dil Altı Mitolojisi” sergisi için ürettiğin çalışmalar arasında ilk dönem 
işlerinde sıkça kullandığın arka sokakların ironik figürlerinden, güncel anlatıları 
geleneksel üretim pratikleriyle görselleştirdiğin resimlere, arabesk temasından 
post-minyatür çalışmalara kadar birbiriyle bir noktada ortaklaşan üretimlerin var. 
Bu farklı gibi görünen ama birbirleriyle incelikli bir biçimde temas kuran çalışma-
larının ortaya çıkış süreçlerinden bahsedebilir misin?

G.T. : Seçtiğim figürlerde ya da hikâyelerde hep bir arabesk taraf oluyor ya da 
kolayca oraya çekilebiliyor. Kompozisyonu oluştururken ilham aldığım hikâyeyi 
kafamda değiştirerek pek çok kez dolaştırıyorum ve hikâyeyi zaman ve mekanın-
dan çıkarıp bazı absürt, arabesk ve erotik öğeler ekliyorum. Yani bilinen bir 
öykünün bilinirliğinden yararlanıyorum ama bu bir öykü anlatma derdi değil. 
Amacım öykülemeyi ortadan kaldırırken, ana karakteri kullanarak izleyiciyle 
birlikte bildiğini düşündüğü öyküyü manipüle edip bilinmezliğe açmak. 

A.H. : Yan yana gelmesine çok da alışık olmadığımız, objeleri, renkleri, kültürleri 
incelikle harmanlıyorsun. Mitolojik bir hikâye anlattığını düşündüğümüz resmin 
ortasındaki banyo ördeği, pembeye bulanmış arabesk kültür öğeleri gibi. Dalga 
geçer gibi bir halin de var bir yandan. İçinden geçtiğin durumları, olayları kendince 
bir yumuşatma hali diyebilir miyiz buna?

G.T. : Bir yapboz oyunu içindeyim, hikâyeyi alıyorum ne var ne yok bakıyorum. 
Konunun içinde yaşanan absürt bir durumu ele alıyorum. Hikâyenin içinde, asıl 
konu etrafına pek dikkat dağıtıcı hikayeler ekliyorum. Ele aldığım ciddi konulara 
dokunarak çevresinde dolaşıyorum. Mesela “Bi Garip Tufan” resmini ele alırsak, 
herkesin gözü banyo ördeğine kayıyor ama aslında benim derdim o banyo ördeğine 
bakarken yanındaki öğelere dikkat çekmek. Gözle oynamayı seviyorum, aslında 
izleyicinin gözü hem orada olsun hem de konunun asıl kaynağına o kadar da odak-
lanmasın, etrafında gezinsin istiyorum. Bunları birer metafor ya da gizli anlamlar 
içeren semboller olarak kullanmak yerine izleyicinin zihninde bulunan kültürel 
görsel kodları kullanarak birer manipülasyon aracına dönüştürüyorum. 

A.H. : Özellikle büyük boyutlu, bol figürlü çalışmalarında kendi dilini yaratıyor-
sun. Yalnızca senin anlayabileceğini düşündüğüm metaforlar ve simgeler 

görüyoruz. Dil Altı Mitolojisi için gerçekleştirdiğin çalışmalarda da bu kendi 
kendine konuşma hali mevcut. İzleyicinin işlerini doğru okuyabilmesi gibi bir 
derdin var mı? Her resmin her köşesinin senin reel dünyanda bir karşılığı var mı?

G.T. : Buradaki metaforlar, simgeler yalnızca benim anladığım değil hemen 
hemen hepimizin zihninde anısı olan imgeler. Hacdan gelen gözlük, bir dergi, bir 
salça kabına ekilmiş çiçek ayrıntısı vs. hepimizin belleğindeki  bu imgeleri kulla-
narak insanlarla ortak bir anı paylaşmış oluyorum. Her resim herkeste bir anı 
canlandırıyor. 

A.H. : Genellikle büyük duvar resimleri ve büyük tuval çalışmaları gerçekleştiri- 
yorsun. Dil Altı Mitolojisi kaç çalışmadan oluşuyor? Büyük boyutta işler mi göre-
ceğiz? Arzular Şelale sergisindeki gibi üç boyutlu çalışmalar da var mı bu 
sergide?

G.T. : 13 yapıt var ve çoğunluğu büyük boyutlu resimler. İki boyutlu işlerin yanı 
sıra obje dönüşümleri de mevcut. Sergi alanında oluşturduğum, içinde Madam 
Manukyan ve hayat kadınlarının resimlerinin olduğu bölümde, yani 80’ler ve 
90’lara ait imgelerin resimlerde çokça bulunduğu alanda dönemin antika saati, 
çeyiz sandığı ve antika televizyon gibi objelere müdahale ile o dönemin ruhuna ait 
bir alan oluşturdum. 

A.H. : Daha önce Ankara pavyonlarının kraliçesi Sarı Tutku gibi Bergen gibi ikon 

Dil Altı Mitolojisi

Medusa x Şahmeran, 2022
Tuval üzerine akrilik Acrylic on canvas

100 x 100 cm

figürleri resmetmiştin, bu sergide de Beyoğlu genelevi patroniçesi Matild Manuk-
yan’ı görüyoruz. Bu kadınları resmetmenin ardındaki motivasyonu merak ediyorum.

G.T. : Kibele neden varsa benim resimlerimdeki kadın imgeleri de bu yüzden var. 
Dayatılan toplumsal normların içerisinde hepimize zorluklar doğuran koşulların 
sonuçları olarak çeşitli yaşam şekillerinden besleniyorum. Bu kadınların yaşam 
tarzını etik olarak halk kabul eder ya da etmez, burada değiliz ama resmettiğim 
kadınların ortak özellikleri çok güçlü kadınlar olmaları. Bu da onları ikonik hale 
getirdiği için bende bir hayranlık uyandırıyor. 

A.H. : Özellikle son yıllarda arabeskin utanılacak, ayıplanacak, ötekileştirilecek bir 
kültürden ‘‘terfi’’ etmesiyle beraber bu alandaki üretimleri güncel anlatıların içinde 
çokça görür olduk. Life Style dergilerin arabesk temalı sayıları, yerli modacıların 
koleksiyonları, indie, elektronik, rap gibi müzik türlerinde arabesk dokunuşlar. 
Senin de sıkça işlediğin bir konu olmasıyla beraber popüler kültürün arabesk gibi 
punk gibi yeraltı kültürü öğelerini kullanması konusunda ne düşünüyorsun?

G.T. : İçinde bulunduğumuz ekonomik sistem, çoğunluğun satılabilir değerlerini 
tükettikten sonra bir zorunluluk olarak kendi ötekileştirdiği alt kültürlerin satılabilir 
değerlerine göz dikti. Aslında terfi  durumundan ziyade 70’ler ve 80’ler den itibaren 
toplumun geneline ince ince işlenen bir durumdur arabesk. Şu anda yeni bir bakış 
açısıyla yeni dönemini yaşıyor. Acıdan isyan edenlerin yerine acıdan keyif alanların 
dönemindeyiz. 



ASENA HAYAL: Galeri Siyah Beyaz’daki ikinci solo sergini açıyorsun. 2019 
yılındaki ilk sergin “Arzular Şelale”den bu yana farklı projelerde yer aldın ve seni 
ilk tanıdığımız yer olan sokak üretimlerine de bir yandan yoğunluklu olarak 
devam ettin. Tüm bu süreçte üretim pratiğinde neler değişti?

GÖKHAN TÜFEKÇİ : Ele aldığım hikayelerin tarzlarında büyük değişiklikler 
olmasa da bu üç yılda ayrıntıya daha çok önem vermeye başladım. Tuvallerimin 
her köşesinde başka bir resim yaratmak istedim. Resimlerimin hepsinde okuması 
yapılabilecek ortak bir dil oluştu ve iki boyuta indirgeme üstünde çok durdum. 
Minyatür ve karikatürün ötesinde kübizm etrafında dolaşmaya başladım, Picas-
so’nun Avignonlu Kızlar, Manet’nin Olympia’sı gibi sanat tarihinin önemli 
eserlerine bir saygı duruşu niteliğinde göndermelerde bulundum.

A.H. :  “Dil Altı Mitolojisi” sergisi için ürettiğin çalışmalar arasında ilk dönem 
işlerinde sıkça kullandığın arka sokakların ironik figürlerinden, güncel anlatıları 
geleneksel üretim pratikleriyle görselleştirdiğin resimlere, arabesk temasından 
post-minyatür çalışmalara kadar birbiriyle bir noktada ortaklaşan üretimlerin var. 
Bu farklı gibi görünen ama birbirleriyle incelikli bir biçimde temas kuran çalışma-
larının ortaya çıkış süreçlerinden bahsedebilir misin?

G.T. : Seçtiğim figürlerde ya da hikâyelerde hep bir arabesk taraf oluyor ya da 
kolayca oraya çekilebiliyor. Kompozisyonu oluştururken ilham aldığım hikâyeyi 
kafamda değiştirerek pek çok kez dolaştırıyorum ve hikâyeyi zaman ve mekanın-
dan çıkarıp bazı absürt, arabesk ve erotik öğeler ekliyorum. Yani bilinen bir 
öykünün bilinirliğinden yararlanıyorum ama bu bir öykü anlatma derdi değil. 
Amacım öykülemeyi ortadan kaldırırken, ana karakteri kullanarak izleyiciyle 
birlikte bildiğini düşündüğü öyküyü manipüle edip bilinmezliğe açmak. 

A.H. : Yan yana gelmesine çok da alışık olmadığımız, objeleri, renkleri, kültürleri 
incelikle harmanlıyorsun. Mitolojik bir hikâye anlattığını düşündüğümüz resmin 
ortasındaki banyo ördeği, pembeye bulanmış arabesk kültür öğeleri gibi. Dalga 
geçer gibi bir halin de var bir yandan. İçinden geçtiğin durumları, olayları kendince 
bir yumuşatma hali diyebilir miyiz buna?

G.T. : Bir yapboz oyunu içindeyim, hikâyeyi alıyorum ne var ne yok bakıyorum. 
Konunun içinde yaşanan absürt bir durumu ele alıyorum. Hikâyenin içinde, asıl 
konu etrafına pek dikkat dağıtıcı hikayeler ekliyorum. Ele aldığım ciddi konulara 
dokunarak çevresinde dolaşıyorum. Mesela “Bi Garip Tufan” resmini ele alırsak, 
herkesin gözü banyo ördeğine kayıyor ama aslında benim derdim o banyo ördeğine 
bakarken yanındaki öğelere dikkat çekmek. Gözle oynamayı seviyorum, aslında 
izleyicinin gözü hem orada olsun hem de konunun asıl kaynağına o kadar da odak-
lanmasın, etrafında gezinsin istiyorum. Bunları birer metafor ya da gizli anlamlar 
içeren semboller olarak kullanmak yerine izleyicinin zihninde bulunan kültürel 
görsel kodları kullanarak birer manipülasyon aracına dönüştürüyorum. 

A.H. : Özellikle büyük boyutlu, bol figürlü çalışmalarında kendi dilini yaratıyor-
sun. Yalnızca senin anlayabileceğini düşündüğüm metaforlar ve simgeler 

görüyoruz. Dil Altı Mitolojisi için gerçekleştirdiğin çalışmalarda da bu kendi 
kendine konuşma hali mevcut. İzleyicinin işlerini doğru okuyabilmesi gibi bir 
derdin var mı? Her resmin her köşesinin senin reel dünyanda bir karşılığı var mı?

G.T. : Buradaki metaforlar, simgeler yalnızca benim anladığım değil hemen 
hemen hepimizin zihninde anısı olan imgeler. Hacdan gelen gözlük, bir dergi, bir 
salça kabına ekilmiş çiçek ayrıntısı vs. hepimizin belleğindeki  bu imgeleri kulla-
narak insanlarla ortak bir anı paylaşmış oluyorum. Her resim herkeste bir anı 
canlandırıyor. 

A.H. : Genellikle büyük duvar resimleri ve büyük tuval çalışmaları gerçekleştiri- 
yorsun. Dil Altı Mitolojisi kaç çalışmadan oluşuyor? Büyük boyutta işler mi göre-
ceğiz? Arzular Şelale sergisindeki gibi üç boyutlu çalışmalar da var mı bu 
sergide?

G.T. : 13 yapıt var ve çoğunluğu büyük boyutlu resimler. İki boyutlu işlerin yanı 
sıra obje dönüşümleri de mevcut. Sergi alanında oluşturduğum, içinde Madam 
Manukyan ve hayat kadınlarının resimlerinin olduğu bölümde, yani 80’ler ve 
90’lara ait imgelerin resimlerde çokça bulunduğu alanda dönemin antika saati, 
çeyiz sandığı ve antika televizyon gibi objelere müdahale ile o dönemin ruhuna ait 
bir alan oluşturdum. 

A.H. : Daha önce Ankara pavyonlarının kraliçesi Sarı Tutku gibi Bergen gibi ikon 

Hacivat Karagöz, 2022
Tuval üzerine akrilik Acrylic on canvas

140 x 180 cm

figürleri resmetmiştin, bu sergide de Beyoğlu genelevi patroniçesi Matild Manuk-
yan’ı görüyoruz. Bu kadınları resmetmenin ardındaki motivasyonu merak ediyorum.

G.T. : Kibele neden varsa benim resimlerimdeki kadın imgeleri de bu yüzden var. 
Dayatılan toplumsal normların içerisinde hepimize zorluklar doğuran koşulların 
sonuçları olarak çeşitli yaşam şekillerinden besleniyorum. Bu kadınların yaşam 
tarzını etik olarak halk kabul eder ya da etmez, burada değiliz ama resmettiğim 
kadınların ortak özellikleri çok güçlü kadınlar olmaları. Bu da onları ikonik hale 
getirdiği için bende bir hayranlık uyandırıyor. 

A.H. : Özellikle son yıllarda arabeskin utanılacak, ayıplanacak, ötekileştirilecek bir 
kültürden ‘‘terfi’’ etmesiyle beraber bu alandaki üretimleri güncel anlatıların içinde 
çokça görür olduk. Life Style dergilerin arabesk temalı sayıları, yerli modacıların 
koleksiyonları, indie, elektronik, rap gibi müzik türlerinde arabesk dokunuşlar. 
Senin de sıkça işlediğin bir konu olmasıyla beraber popüler kültürün arabesk gibi 
punk gibi yeraltı kültürü öğelerini kullanması konusunda ne düşünüyorsun?

G.T. : İçinde bulunduğumuz ekonomik sistem, çoğunluğun satılabilir değerlerini 
tükettikten sonra bir zorunluluk olarak kendi ötekileştirdiği alt kültürlerin satılabilir 
değerlerine göz dikti. Aslında terfi  durumundan ziyade 70’ler ve 80’ler den itibaren 
toplumun geneline ince ince işlenen bir durumdur arabesk. Şu anda yeni bir bakış 
açısıyla yeni dönemini yaşıyor. Acıdan isyan edenlerin yerine acıdan keyif alanların 
dönemindeyiz. 



Bi Garip Tufan, 2022
Tuval üzerine akrilik Acrylic on canvas

150 x 300 cm



Acıdan isyan edenlerin yerine acıdan keyif alanların dönemindeyiz. 
We are in the era of those who enjoy pain instead of those who revolt against pain.

Balatlı Venüs, 2022
Tuval üzerine karışık teknik Mixed media on canvas

120 x 150 cm



ASENA HAYAL : You are opening your second solo show at Siyah Beyaz Art 
Gallery. You have been involved in different projects since your first exhibition in 
2019, “Arzular Şelale” (Waterfall of Desires), and you continued to produce inten-
sively on the streets, the place where we got to know you first. What has changed 
during your creative process?

GÖKHAN TÜFEKÇİ :  Although there have not been major changes in the styles of 
the stories I’ve been addressing, I started to pay more attention to ‘the detail’ during 
the last three years. In this way, I intended to create different aspects within each of 
my paintings. I achieved a common language that could be read in all of my paint-
ings, and I focused a lot on reducing my work to two dimensions. Beyond miniature 
and comics, I started to wander around cubism, making references to important 
works of art history such as Picasso's “The Girls of Avignon” and Manet's “Olym-
pia”, as a tribute.

A.H. : Among the works you’ve produced for your exhibition “Sublingual Mytholo-
gy” your works share a certain point, from the ironic figures of the back streets that 
you frequently used in your early works, to the paintings in which you visualize 
contemporary narratives with traditional production practices, from the arabesque 
theme to post-miniature creations. Can you talk about the emergence processes of 
these seemingly different works that come into contact with each other in a subtle 
way?

G.T. :  There is always an arabesque aspect in the figures or stories I choose, or they 
can easily be drawn to it. While creating the composition, I circulate the story that I 
got inspired many times in my head by changing and removing it from the time and 
place, I add some absurd, arabesque and erotic elements. In other words, although 
my intension is not telling the exact story, I benefit from the familiarity of it. While 
removing the narration, my aim is to manipulate the story which the audiences think 
they know by using the main character and open the story to the unknown.

A.H. :  You delicately blend objects, colors and cultures that we are not accustomed 
to see together. The rubber duck in the center of the painting, which we think is 
telling a mythological story, or like arabesque cultural items covered in pink. It 
seems like you are also mocking in a way. Can we call it a state of softening the 
situations and events you have been through?

G.T. : I'm in a puzzle; I take the story and see what is in it. I handle an absurd situa-
tion experienced in the theme. I add many distracting stories around the main topic 
in the story. I walk around the story, by touching upon the critical subjects that I 
handle. For example, if we take the painting, “Bi Garip Tufan”, people tend to focus 
their attention on the rubber duck; but actually, my intention is to draw their atten-
tion to the elements next to that rubber duck. I like tricking the eye. In fact, I want 
the viewer's eyes to be both there and not be so focused on the real source of the 
subject, but wander around. Instead of using them as metaphors or symbols with 
hidden meanings, I transform them into manipulation tools by using the cultural 
based visual codes in the mind of the viewer.

A.H. : Especially in your large-scale and figurative works, you create your own 
language. There are metaphors and symbols that I think only you can understand. 
This state of soliloquy is also present in the works you created for “Sublingual 
Mythology”. Do you have an intention to enable the audience to read your work 
correctly? Does every corner of every painting have a counterpart in your real 
world?

G.T. :  The metaphors and symbols here are not only the ones I understand, but the 
images that almost all of us have in mind. Glasses from Mecca, a magazine, a 
flower detail planted in a tomato paste pot, etc. By using these images in every-
one’s memory, I am sharing a common memory with people. Each painting 
reminds a memory to everyone.

A.H. : You usually make large scale murals and large scale canvas works. How 
many works does “Sublingual Mythology” consist of? Are we going to see large 
scale works? Are there any three-dimensional works in this exhibition as in the 
exhibition “Waterfall of Desires”?

A.K. :  There are 13 works and most of them are large scale paintings. Aside from 
two-dimensional pieces there are also transformations of antique objects. In the 
part where ‘Madame Manukyan and the prostitutes’ painting is located, I created 
a space that resembles the spirit of the era through multiple objects such as an 
antique wall clock, a dowry chest and an antique television that are also apparent 
in the paintings that refer to the images of the 80s and 90s.

A.H. : You have painted iconic figures such as Sarı Tutku, the queens of Ankara 
honky-tonks, and Bergen. In this exhibition, we see Matild Manukyan, the patron-
ess of Beyoğlu brothel. I am curious about your motivation behind the paintings 
of these women.

G.T. :  The reason why Cybele exists is the reason why there are women images in 
my paintings.I am nourished by various lifestyles as a result of the conditions that 
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Sublingual Mythology

cause difficulties for all of us within the imposed social norms. I do not deal with 
the issue whether the public accepts the lifestyle of these women as ethical or not, 
but the common trait of the women I paint is, they are very strong which makes 
them iconic and this fascinates me a lot.

A.H. : Especially with the "promotion" of arabesque from a shameful, condemned 
and marginalized culture, we have been seeing a lot of productions in this field in 
contemporary narratives. Arabesque-themed issues of Life Style magazine, 
collections of local fashion designers, arabesque touches in music genres such as 
indie, electronic and rap... As they are subjects that you deal with frequently, what 
do you think about the popular culture's use of underground culture elements such 
as arabesque and punk?

G.T. :  Having consumed the salable values of the majority, the economic system 
we live in has longed to possess the salable values of subcultures, which the 
system itself has marginalized as a necessity. In fact, rather than a promotion, 
arabesque is a phenomenon that has been indwelled in the society in general since 
the 70s and 80s. Currently, it is in its new era with a new perspective. We are in 
the era of those who enjoy pain instead of those who revolt against pain.

Sıramı Bekliyorum, 2022
Antika duvar saati üzerine akrilik Acrylic on antique clock
56 x 29 x 11 cm



ASENA HAYAL : You are opening your second solo show at Siyah Beyaz Art 
Gallery. You have been involved in different projects since your first exhibition in 
2019, “Arzular Şelale” (Waterfall of Desires), and you continued to produce inten-
sively on the streets, the place where we got to know you first. What has changed 
during your creative process?

GÖKHAN TÜFEKÇİ :  Although there have not been major changes in the styles of 
the stories I’ve been addressing, I started to pay more attention to ‘the detail’ during 
the last three years. In this way, I intended to create different aspects within each of 
my paintings. I achieved a common language that could be read in all of my paint-
ings, and I focused a lot on reducing my work to two dimensions. Beyond miniature 
and comics, I started to wander around cubism, making references to important 
works of art history such as Picasso's “The Girls of Avignon” and Manet's “Olym-
pia”, as a tribute.

A.H. : Among the works you’ve produced for your exhibition “Sublingual Mytholo-
gy” your works share a certain point, from the ironic figures of the back streets that 
you frequently used in your early works, to the paintings in which you visualize 
contemporary narratives with traditional production practices, from the arabesque 
theme to post-miniature creations. Can you talk about the emergence processes of 
these seemingly different works that come into contact with each other in a subtle 
way?

G.T. :  There is always an arabesque aspect in the figures or stories I choose, or they 
can easily be drawn to it. While creating the composition, I circulate the story that I 
got inspired many times in my head by changing and removing it from the time and 
place, I add some absurd, arabesque and erotic elements. In other words, although 
my intension is not telling the exact story, I benefit from the familiarity of it. While 
removing the narration, my aim is to manipulate the story which the audiences think 
they know by using the main character and open the story to the unknown.

A.H. :  You delicately blend objects, colors and cultures that we are not accustomed 
to see together. The rubber duck in the center of the painting, which we think is 
telling a mythological story, or like arabesque cultural items covered in pink. It 
seems like you are also mocking in a way. Can we call it a state of softening the 
situations and events you have been through?

G.T. : I'm in a puzzle; I take the story and see what is in it. I handle an absurd situa-
tion experienced in the theme. I add many distracting stories around the main topic 
in the story. I walk around the story, by touching upon the critical subjects that I 
handle. For example, if we take the painting, “Bi Garip Tufan”, people tend to focus 
their attention on the rubber duck; but actually, my intention is to draw their atten-
tion to the elements next to that rubber duck. I like tricking the eye. In fact, I want 
the viewer's eyes to be both there and not be so focused on the real source of the 
subject, but wander around. Instead of using them as metaphors or symbols with 
hidden meanings, I transform them into manipulation tools by using the cultural 
based visual codes in the mind of the viewer.

A.H. : Especially in your large-scale and figurative works, you create your own 
language. There are metaphors and symbols that I think only you can understand. 
This state of soliloquy is also present in the works you created for “Sublingual 
Mythology”. Do you have an intention to enable the audience to read your work 
correctly? Does every corner of every painting have a counterpart in your real 
world?

G.T. :  The metaphors and symbols here are not only the ones I understand, but the 
images that almost all of us have in mind. Glasses from Mecca, a magazine, a 
flower detail planted in a tomato paste pot, etc. By using these images in every-
one’s memory, I am sharing a common memory with people. Each painting 
reminds a memory to everyone.

A.H. : You usually make large scale murals and large scale canvas works. How 
many works does “Sublingual Mythology” consist of? Are we going to see large 
scale works? Are there any three-dimensional works in this exhibition as in the 
exhibition “Waterfall of Desires”?

A.K. :  There are 13 works and most of them are large scale paintings. Aside from 
two-dimensional pieces there are also transformations of antique objects. In the 
part where ‘Madame Manukyan and the prostitutes’ painting is located, I created 
a space that resembles the spirit of the era through multiple objects such as an 
antique wall clock, a dowry chest and an antique television that are also apparent 
in the paintings that refer to the images of the 80s and 90s.

A.H. : You have painted iconic figures such as Sarı Tutku, the queens of Ankara 
honky-tonks, and Bergen. In this exhibition, we see Matild Manukyan, the patron-
ess of Beyoğlu brothel. I am curious about your motivation behind the paintings 
of these women.

G.T. :  The reason why Cybele exists is the reason why there are women images in 
my paintings.I am nourished by various lifestyles as a result of the conditions that 
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cause difficulties for all of us within the imposed social norms. I do not deal with 
the issue whether the public accepts the lifestyle of these women as ethical or not, 
but the common trait of the women I paint is, they are very strong which makes 
them iconic and this fascinates me a lot.

A.H. : Especially with the "promotion" of arabesque from a shameful, condemned 
and marginalized culture, we have been seeing a lot of productions in this field in 
contemporary narratives. Arabesque-themed issues of Life Style magazine, 
collections of local fashion designers, arabesque touches in music genres such as 
indie, electronic and rap... As they are subjects that you deal with frequently, what 
do you think about the popular culture's use of underground culture elements such 
as arabesque and punk?

G.T. :  Having consumed the salable values of the majority, the economic system 
we live in has longed to possess the salable values of subcultures, which the 
system itself has marginalized as a necessity. In fact, rather than a promotion, 
arabesque is a phenomenon that has been indwelled in the society in general since 
the 70s and 80s. Currently, it is in its new era with a new perspective. We are in 
the era of those who enjoy pain instead of those who revolt against pain.
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