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Ankara Siyah Beyaz Sanat Galerisi’nde ‘‘Eksilen Portreler’’ adlı
sergisini açacak olan E1 (Esat Tekand) ile 15 Eylül 2020 tarihinde
sanatçının atölyesinde E2 (gene Esat Tekand)’nin yaptığı söyleşi:

Esat Tekand 2: Bu tarz portreleri daha önce de yapıyordun.
Esat Tekand 1: Evet, birkaç senedir.
E2: Belki 2013’ten beri.
E1: Hatta daha eskiden beri.
E2: “Eksilme” terimini ne amaçla kullandın?
E1: Bu resimleri yaparken portrelerin boya katmanlarının altında kalmaya başladığını
gördüm. Adeta kendini ya da amaçladığı şeyi resmin kendisinin bozduğunu, zor tanınır
hale getirdiğini gördüm.
E2: Belki de portre yapamadığın içindir.
E1: Nasıl yani?
E2: Yani portre deyip işe girişip öbür ucundan portremsi bir şeyle çıkıyorsun. Ama daha
önemlisi belki portre ya da her ne ise senin amacın değil.
E1: Doğru gördüğünü söyleyebiliriz. Asıl amaç her şeye rağmen boyayı nasıl, ne kalınlıkta sürdüğüm vb. yani resim yapmanın konusundan bağımsız olarak verdiği zevkle ilgilenmek.
E2: Bunlar bana kalırsa anlaşılmaz karalamalar.
E1: Gene doğruya yakın. Mesele sen ne ile ilgileniyorsun; serginin adını görüp oradaki
“portreler” ibaresine takılıp o portrenin senin için kolay anlaşılır, kolay ele geçirilir
olmasına odaklanırsan bu sonuca varabilirsin tabii.
E2: Başka nereye odaklanılır, portre lafını ne halt etmeye kullanıyorsun ki?
E1: Ben portre demedim. Eksilen portre dedim. Sen eksilen kısmını kaçırıyorsun.
E2: Beni ilgilendiren portre görmeye gelip karmakarışık boya yığılmaları ile karşılaştığım
gerçeği.
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E1: Aslında kendi tarifinde eksileni ve seni asıl tedirgin edeni, dikkat etmek zorunda
bırakanı anlattığının farkında değilsin.
E2: Benim merak ettiğim bu resimleri insanlar neden edinmek istesin?
E1: Senin aklın sadece satılabilir kolaylıkta olmasında mı?
E2: Sonuçta bu bir mal.
E1: Onda mal olmasından öte, onun resim olmasını sağlayan boyayı, tekniği, kalın ince
yüzeyleri görüp etkilenmiyorsan, bunlarla verdiği hazla ilgilenmiyorsan resme bakmıyorsun, resimle resim olarak ilgilenmiyorsun demektir zaten.
E2: Senelerdir bu tarz şeylerin içinde boğuldun gittin. Sonuçta ne geçti ki eline? Hiç. Hala
resim yapmayı öğreniyormuşsun gibi geliyor bana. Ya da bu nerede duracağını bilmediğin
- (E1 keser.)
E1: Kafan çok çalışmıyor ama yanlışlıkla da olsa bazen ilerleme kaydediyorsun. Tam da
buna yakın bir durum. Bir yerde durmayı hedeflediğim yok ama olursa olur da… Resim
budur diye davranmıyorum. Yapmaya çalıştığım o sıralarda içinde bulunduğum kargaşayı
bir düzen içine sokmak. Bu da resmin karmaşık ya da sakin bir yapı ile ortaya çıkmasını
sağlıyor. Anlaşılması ya da bakılması gereken yer konu edilen şeyin nasıl, hangi teknikle
ya da hangi tutarsızlıklar, kararsızlıklar toplamı (düzene sokulmuş) ile ortaya çıktığı. Tabii
sen düzen diye her şeyin sıraya dizildiği bir durumu anlarsın şimdi ama neyse…
E2: Çok zevksiz bir söyleşi idi. Artık sayfamız doldu. Bir başka sergide buluşmak üzere
bitirelim.
E1: Bir başka sergi nedeniyle yine seninle söyleşmek artık dayanılmaz olacaktır herhalde.
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a conversation with himself
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An interview by E2 (Esat Tekand) with E1 (Esat Tekand again),
who will open his exhibition, “Decaying Portraits” at Ankara
Siyah Beyaz Art Gallery, in the artist’s studio, on September 15,
2020:

Esat Tekand 2: You were drawing this kind of portraits before too.
Esat Tekand 1: Yes, for a few years.
E2: Perhaps since 2013.
E1: Even longer before.
E2: What is the purpose that you use the term “decay”?
E1: While painting, I realized that the portraits started to disappear under the layers of
paint. It was as if the painting itself was erasing itself or its own purpose, it was becoming
hardly recognizable.
E2: Maybe it is because you cannot draw portraits.
E1: How?
E2: You start with the aim of creating a portrait and come out with something that looks
like a portrait. However, what is more important is that, portrait or whatever it is, is not
what you aim.
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E1: This might be right. The main aim is how and how thick I apply the paint after all. In
other words, I am interested in the pleasure that the act of painting gives me regardless of
the subject.
E2: In my opinion, these are incomprehensible doodles.
E1: This is almost right again. The point is, what actually interests you. If you see the title
of the exhibition and stick to the expression “portraits”, then you focus on the comprehensibility and obtainability of that portrait and reach this conclusion, of course.
E2: Where else should we focus? Why the hell are you using the word portrait then?
E1: I did not say portrait. I said decaying portrait. You miss the decaying part.
E2: What interests me is that I came to see portraits and I saw a mess of paint layers.
E1: In fact, you are not aware that you are already talking about the decaying and what
actually disturbs you and makes you pay attention.
E2: I wonder why people would want to have these paintings?
E1: Do you only wonder if they are sellable?
E2: This is a property after all.
E1: Beyond its being a property, if you do not see and are not impressed by the paint, the
technique, the thick and thin surfaces that makes it a painting and if you are not interested
in the pleasure those features give, that means, you do not see the painting, you do not
approach it as a painting.
E2: You have been drowned in these kinds of things for years. What do you have after all?
Nothing? I feel like you are still learning to paint. Or this is something that you do not
know where to stop - (E1 interrupts.)
E1: You are not so smart but, although by chance, you sometimes make progress. This is
a similar situation. I do not aim to stop somewhere, but if it happens, it happens… I do not
approach it as this is a painting. What I try to do is bring an order to the chaos I am in at
that time. This enables me to create the painting with a complex or quiet structure. The
point that needs to be understood or seen is how, with which technique or with the sum of
which contradictions and uncertainties (organized) the subject has been created… Well,
you of course will understand that everything is put into an order from the expression
organized, but never mind…
E2: It has been a very unpleasant interview. The page is full. Let’s call it off until the next
exhibition.
E1: I guess it will be unbearable to have another interview with you for another exhibition.
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