
 
 
 
 
ARGUN OKUMUŞOĞLU - AHMET ELHAN 
“Burada İşler Karışık” 
13 Ocak – 11 Şubat 2023  
Açılış: 13 Ocak 2023, 18.00 
 
 
Galeri Siyah Beyaz, Argun Okumuşoğlu ve Ahmet Elhan’ın 13 Ocak – 11 Şubat 2023 tarihleri arasında 
gerçekleşecek olan “Burada İşler Karışık “ isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. 2014 yılında ilk kez İstanbul’da 44A 
Sanat Galerisi’nde izleyiciyle buluşan “Burada İşler Karışık” sergisi, Ahmet Elhan fotoğrafları üzerine Argun 
Okumuşoğlu’nun yaptığı müdahalelerle, birbirinden bağımsız malzemeler, form arayışları ve hikâyelerle beslenen 
işlerden oluşuyor. 
 
Ahmet Elhan’ın davranış biçimi üzerine Argun Okumuşoğlu’nun geliştirdiği tepki, bir anlamda diyaloğu 
sürdürülemeyen bir soru-cevap. Elhan’ın insan gözü hizasında gördüğü ve kameranın açısını değiştirmeksizin 
gösterdiği görüntü, o anın gerçekliğine ilişkin mesafeli ve nötr bir algı sunuyor. Okumuşoğlu’nun, seçtiği formları 
öne çıkardığı ya da var olan görüntünün üstüne yığma yaptığı müdahaleleri ise son derece öznel ve keyfi. Elhan’ın 
kompozisyonlarına sadık kalmaya gayret etse de fotoğraftaki elemanların başka malzemeyle yeniden üretilmesi, 
kapanması ya da yer değiştirmesi, kaçınılmaz bir yeni boyut kuruyor. Okumuşoğlu’nun, zemindeki referans 
noktasına bazı işlerde müthiş koruyucu ve temkinli yaklaştığını, bazılarında bu temkinin yerini fotoğrafın 
ruhundan ilham alınan bir heyecanın aldığını söylemek mümkün. 
 
Büyükbabadan kalma bir kompasın terk edilmiş sahadaki bir kaleyi ölçtüğü, votka şişesinin üstündeki gümüş 
balıkların palmiyelerin altında yüzdüğü, renkli tellerin ağaç dallarını gürleştirdiği, hayâli kahramanların ormana 
saklandığı, tel ağlara takılan zokalar ve dışbükey bir camla merkez algısını yanıltan, son derece karışık ama derinlik 
katmanlarını çoğaltarak algıyı zenginleştiren bir oyun kuruluyor. Sergi, görsel sanatların temel 
problematiklerinden biri olan espas ve müzikteki çoksesliliği odağına alan, bir kısmı çok sessiz, renksiz ve yalın, 
bir kısmı çok gürültülü, kalabalık ve yoğun işlerden oluşuyor. 
 
Argun Okumuşoğlu ve Ahmet Elhan’ın “Burada İşler Karışık” isimli sergisi 13 Ocak – 11 Şubat 2023 tarihleri 
arasında Pazar hariç her gün 11.00-19.00 saatleri arasında Galeri Siyah Beyaz’da ziyaret edilebilir. 
 
 
 
 
 
Daha fazla bilgi için; 
 
Galeri Siyah Beyaz 
Kavaklıdere sokak 3/1-2 Şili Meydanı Ankara 
t. 0312 467 7234 
www.galerisiyahbeyaz.com 
galerisiyahbeyaz@gmail.com 
 

 
 

 

http://www.galerisiyahbeyaz.com/
mailto:galerisiyahbeyaz@gmail.com


 
 
 
 
ARGUN OKUMUŞOĞLU - AHMET ELHAN 
“Things are Complicated Here” 
January 13 – February 11, 2023  
Opening: January 13, 2023, 18.00 
 
 
Gallery Siyah Beyaz is hosting Argun Okumuşoğlu and Ahmet Elhan's exhibition, "Things are Complicated Here" 
between January 13 - February 11, 2023. First presented in 2014 at 44A Art Gallery in İstanbul, the exhibition, 
"Things are Complicated Here" consists of interventions by Argun Okumuşoğlu on Ahmet Elhan's photographs 
and works that are nourished by independent materials and pursuit of forms and stories. 
 
Argun Okumuşoğlu's reaction developed on Ahmet Elhan's behavior is, in a sense, an unsustainable question-and-
answer dialogue. The image that Elhan sees at the human eye level and that the camera shows from a single 
angle, offers a distant and neutral perception of the reality of that moment. Okumuşoğlu's interventions, in which 
he emphasizes the forms he chooses or piles them on top of the existing image, are highly subjective and arbitrary. 
Although he endeavors to be true to Elhan's compositions, the reproduction, closure or displacement of the 
elements in the photograph with other materials establishes an inevitable new dimension. It is possible to say 
that in some works, Okumuşoğlu has a very protective and cautious approach to the reference point on the 
ground, while in others, this caution is replaced by an excitement inspired by the spirit of photography. 
 
A game is set up in which a grandfatherly compass measures a castle in an abandoned field, silver fish on a vodka 
bottle swim under palm trees, colored wires increase the number of branches, imaginary heroes hide in the jungle, 
fishing lines caught in wire nets and a convex glass mislead the perception of the center, extremely complex but 
enriching the perception by multiplying the layers of depth. The exhibition consists of works, some of which are 
very quiet, colorless and simple, some of which are very noisy, crowded and intense, focusing on one of the basic 
problematics of visual arts, space and polyphony in music. 
 
Argun Okumuşoğlu and Ahmet Elhan's exhibition, "Things are Complicated Here" can be visited at Gallery Siyah 
Beyaz between January 13 - February 11, 2023 from 11.00 to 19.00 every day except Sundays. 
 
 
 
 
 
For more information; 
 
Gallery Siyah Beyaz 
Kavaklıdere sokak 3/1-2 Şili Meydanı Ankara 
t. 0312 467 7234 
www.galerisiyahbeyaz.com 
galerisiyahbeyaz@gmail.com 
 

 

http://www.galerisiyahbeyaz.com/
mailto:galerisiyahbeyaz@gmail.com

