
 
 
 
BAHADIR ÇOLAK 
Eksik Olan Ne? 
Sergi Danışmanı: Esra Aliçavuşoğlu 
21.02.2020 - 23.03.2020 
açılış: 21.02.2020 Cuma, 18.00 

 
 
Heykeltıraş Bahadır Çolak, Galeri Siyah Beyaz’da 21 Şubat - 23 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek “Eksik 
Olan Ne?’’ isimli sergisi ile Ankaralı sanatseverlerle buluşuyor. 
 
Bahadır Çolak sergide yer alan yapıtlarında; iktidar ilişkileri, yerleşik algılar, sistem dayatmaları gibi konular 
üzerine yoğunlaşıyor. Sistemin dayattığı olgulara karşı duruşlar geliştiren sanatçı, bu düzensizliklere dikkat 
çekerek yeni anlam arayışlarına giriyor. Çolak, uzun bir süredir bu iktidar mekanizmaları ve sistemin üzerine 
kurulduğu kavramlar bağlamında düşünüyor ve üretiyor. İktidar gibi sonsuz tanımlamaları içinde barındıran bu 
hayli yüklü kavramı, heykelin diliyle, farklı görsel dinamiklerle yeniden ele alıyor.   
 
İzleyicinin bakışı ile bizzat dahil olacağı, sorgulamalar yapacağı bu heykeller, psikanalizin, mitolojinin dilini de 
kullanıyor.  Dolayısıyla Bahadır Çolak’ın mermerin dışında çelik malzemeyle gerçekleştirdiği yapıtlarında bireyin 
karşı karşıya kaldığı tüm sistem sorgulanıyor. Çolak’ın heykelleri, bilginin ve imgenin manipüle edilebildiğini hep 
aklımızda tutmamızı istiyor. Bizi görünen ve gerçekte olan arasındaki çelişkinin sınırlarında dolaştırıyor. 
 
Bahadır Çolak’ın “Eksik Olan Ne?’’ isimli sergisi 21 Şubat - 23 Mart 2020 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


 
 
 
BAHADIR ÇOLAK 
What is Missing? 
Exhibition Advisor: Esra Aliçavuşoğlu 
02.21.2020 - 03.23.2020 
opening: 02.21.2020 friday, 18.00 

 
 
Sculptor Bahadır Çolak meets art lovers in Ankara with his exhibition "What is Missing?", which will be hosted by 
Gallery Siyah Beyaz, between February 21 – March 23, 2020. 
  
Through his works in the exhibition, Bahadır Çolak focuses on issues such as power relations, established 
perceptions, and system impositions. The artist, who develops stance against the impositions of the system, 
draws attention to this disorder and searches for new meanings. Çolak has been thinking and producing in the 
context of these mechanisms of power and the concepts on which the system is based, for a long time. He 
redefines this quite heavy concept, which contains endless definitions like power, with the language of sculpture 
and different visual dynamics. 
  
These sculptures, in which the audience themselves will get involved with their view and inquire, also use the 
language of psychoanalysis and mythology. Therefore, the entire system that the individual faces is questioned 
in Bahadır Çolak's works made of steel as well as marble. The sculptures of Çolak keep reminding us that 
knowledge and image can be manipulated. It takes us on the edge of the contradiction between what we see 
and what actually is happening. 
 
Bahadır Çolak's exhibition entitled "What is Missing?" can be visited through February 21 - March 23, 2020, 
between 11.00 - 19.00 every day, except Sundays, at Gallery Siyah Beyaz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
For further information 
 
Gallery Siyah Beyaz 
Kavaklıdere sokak 3/1-2 Şili Meydanı Ankara 
t. 0312 467 7234 
www.galerisiyahbeyaz.com 
galerisiyahbeyaz@gmail.com 
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