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Galeri Siyah Beyaz, Argun Okumuşoğlu ve Ahmet Elhan’ın 13 Ocak – 11 Şubat 
2023 tarihleri arasında gerçekleşecek olan “Burada İşler Karışık “ isimli sergisi-
ne 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. Oku-
muşoğlu’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 problema-
tiklerinden biri olan espas ve müzikteki çoksesliliği odağına alan, bir kısmı 
çok sessiz, renksiz ve yalın, bir kısmı çok gürültülü, kalabalık ve yoğun işler-
den 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 saat-
leri arasında Galeri Siyah Beyaz’da ziyaret edilebilir.

Gallery Siyah Beyaz is hosting Argun Okumuşoğlu and Ahmet Elhan's exhi-
bition, "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 Oku-
muşoğlu 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 arbit-
rary. Although he endeavors to be true to Elhan's compositions, the repro-
duction, 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, colo-
red 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.

Lorem ipsum



GÖZDE MULLA: Burada İşler Karışık sergisi, farklı malzemeleri, farklı mekanları 
ve farklı zamanları kullanan iki sanatçı olarak sizi bir araya getiriyor. Fakat buradaki 
bir araya geliş, aynı sergide yer alan iki sanatçı olmaktan uzakta, çok daha farklı bir 
yerden, birbirinin işlerine doğrudan müdahale eden bir tavır üzerinden karşılıyor 
izleyicisini. Aslına bakarsanız bu durum, sanatçılar için pek de kolay olmayan bir 
esneklik istiyor. Sanatçı ve yapıt olarak biricik olma halini bir kenara bırakmaktan öte 
biricikliğe kolektif bir yaklaşım olarak okunabilir diye düşünüyorum. Peki, bu sergi-
nin süreci, yapıtların birbirine karışma hali nasıl başladı? 

AHMET ELHAN: Aslında iki sanatçının bir seri üzerine birlikte yoğunlaşması ve 
bütünleşmiş işler üretmeleri, benim 2003’ten beri farklı sanatçı arkadaşlarımla 
denediğim bir uygulama. Bireyselliğe çok vurgu yapılan bir alanda, beraber bir çalış-
ma yapmayı denemek; yan yana / üst üste / iç içe olmayı kabullenmek demek. Ego 
çatışmalarının çabucak ortaya çıkabileceği böyle bir zeminde çalışırken, tek önceliğin 
ortaya çıkacak işe verilmesiyle sanatçı egolarının bir adım geri çekilmesi,  bu riski 
ortadan kaldırıyor. Bunu açıkça göstermek için Esat Tekand ile çalıştığımız seriye 
“Kıskançlıklar” adını vermiştik. Kimi birlikte çalışma girişimlerim başlangıç 
noktasında tıkanıp sonuçsuz kalsa da Argun’la yaptığımız “Burada İşler Karışık” 
sergisi bu birlikte çalışma deneyiminin dördüncü sergisi oluyor. Yola çıkma konusun-
da ikimiz de aynı heyecanı duyunca işleri karıştırmaya giriştik.

G.M.: Aslında bu seri, 2014 yılında İstanbul’da sergilenmişti. Bu sürecin ilk adımın-
dan itibaren tüm iletişim ve ilişkilenme biçimleri oldukça önemli. Hem birbirinizle 
hem de yapıtlarla olan iletişiminizden söz ediyorum. Serginin ismindeki “karışık” 
kavramı, sanatçıların ve yapıtların sürecinin birbirine karışma haline vurgu yaparken 
bir taraftan da metaforik olarak bir karmaşayı temsil ediyor. Ahmet Elhan’dan gelen 
ilk adıma nasıl bir reaksiyon verdiniz merak ediyorum, o size yapıtlarını teslim edecek 
ve siz onlara müdahale edecektiniz, bunu nasıl deneyimlediniz?

ARGUN OKUMUŞOĞLU: Ben de aynı deneyimi önceden yaşamıştım. Ali Arif 
Ersen ile beraber fotoğraf resim karışımı bir sergi oluşturmuştuk. Ahmet’in kışkırt-
masına düşünmeden olur yapalım dedim. Çünkü Ahmet’in Esat ile 44a’da yaptığı 
sergi çok başarılıydı ve geri dönüşü de çok olumlu olmuştu. İki sanatçının aynı 
düzlem üzerinde iş yapması çok zor bir eylem, zira egoların, komplekslerin işin içine 
girmesi sonuçları çok kötü etkileyebilirdi. Ama Ahmet’i tanıyor olmam ve yaptığı işe 
saygı duymam kışkırtılmama yetti.

“Burada İşler Karışık” Sergisi Üzerine Bir Söyleşi

İsimsiz 11 Untitled 11, 2014
karışık teknik mixed media

48 x 97 cm
karıDiBond üzerine inkjet baskı inkjet print on DiBond

87 x 109 cm
ED 10



G.M.: Birbirinizi çok uzun süredir tanıyorsunuz, dolayısıyla birbirinizin üretim 
pratiğine, malzemesine ve sürecine hakimsiniz. Bu, ikiniz için de bir avantaj sağlıyor 
muhakkak. Fakat diğer taraftan da içinde adrenaline dönüşen bir ivme barındırıyor. 
Peki, tüm bunlara bağlı olarak yapıtların seçim süreci nasıl gelişti?

A.E.: Bu seriler, işleyiş biçimleri benzeşse de iki farklı medyumun yani fotoğraf ve 
resmin, nesnenin aynı düzlemde karşılaşacak olması bakımından sanatçıları 
kışkırtırken, malzemeden doğan zıtlığın uzlaştırılmasını neredeyse zorunlu kılıyor. Bu 
bakımdan, işin çetrefilli kısmını Argun’a bırakarak ilk çalışmaları ben yaptım. 
Birbirimizi ve işlerimizi uzun yıllardır tanıdığımız ve takıntılarımızı bildiğimiz için, 
siyah beyaz manzara fotoğraflarımın,  kâğıdın ortasına yerleşen ve çevresinde bir 
boşluk bırakan baskılarını Argun’a verdim. Boşluk / espas Argun’un ilgilendiği, 
görsel sanatların temel problematiklerinden biri olduğu için, vereceği karşılıkları da 
heyecanla bekledim.

G.M.: Aradan geçen 9 yıl, geriye dönüp bakmak için epey uzun bir süre şüphesiz. 
Şimdi bu seriye baktığınızda ne düşünüyorsunuz?  

A.E.:  Üzerinden biraz zaman geçtikten sonra işlerimize topluca bakmak, önemli bir 
hata yapmadığımızı düşündürüyor bana. Keşke bu çalışmadan sonraki girişimlerim 
karşılık bulsaydı ve yeni şeyler deneyimleyebilseydik. Belki bundan sonra olur.
 
A.O.: Ben her geçen yıl daha çok sevmeye başladım. Normalde yaptığım işleri 
zaman geçtikçe sevmiyorum. Ama “Burada İşler Karışık” serisi gün geçtikçe bende 
başka duygular oluşturdu. Çerçevesinden en ufak detayına kadar beraber tasar-
ladığımız, düşündüğümüz çift ruhlu işler çıktı karşımıza.

İsimsiz 3 Untitled 3, 2014
karışık teknik mixed media

83 x 63 cm
karıDiBond üzerine inkjet baskı inkjet print on DiBond

87 x 109 cm
ED 10
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İsimsiz 1 Untitled 1, 2014
karışık teknik mixed media

83 x 63 cm
karıDiBond üzerine inkjet baskı inkjet print on DiBond

87 x 109 cm
ED 10



“Bireyselliğe çok vurgu yapılan bir alanda,
beraber bir çalışma yapmayı denemek; 

yan yana / üst üste / iç içe olmayı kabullenmek demek.”

“In a field that individuality is often emphasized,
trying to work together means accepting 

to be side by side / on top of each other / intertwined.”

--

İsimsiz Untitled, 2014
karışık teknik mixed media

83 x 63 cm
karıDiBond üzerine inkjet baskı inkjet print on DiBond

87 x 109 cm
ED 10

Ahmet Elhan



GÖZDE MULLA: The exhibition, Things are Complicated Here, brings you together 
as two artists who use different materials, different spaces and different times. Howev-
er, far from being two artists in the same exhibition, the cooperation here, originates 
from a very different point and meets the viewer over an attitude of direct intervention 
to each other's works. As a matter of fact, this situation requires a flexibility that is not 
easy for artists. I suppose, it can be read as a collective approach to uniqueness rather 
than leaving aside the uniqueness as an artist and a work. So, how did the process of 
this exhibition and the intermingling of the works start? 

AHMET ELHAN: Actually, two artists concentrating on a series together and produc-
ing integrated works is a practice I have been trying with different artist friends since 
2003. In a field that individuality is often emphasized, trying to work together means 
accepting to be side by side / on top of each other / intertwined. While working on such 
a ground where ego conflicts can quickly arise, this risk is eliminated when the artist's 
ego takes a step back by giving the only priority to the final work. To demonstrate this 
frankly, we entitled the series we worked on with Esat Tekand, "Jealousies". Although 
some of my attempts to collaborate with Argun were blocked at the starting point and 
failed, the exhibition, "Things are Complicated Here", which we created with Argun is 
the 4th exhibition of this collaborative experience. When we both felt the same excite-
ment about setting out, we started to intermingle the works.

G.M.: In fact, this series was exhibited in Istanbul in 2014. From the first step of this 
process, all forms of communication and engagement are very important. I mean, the 
communication with each other and with the works. The concept of "complicated" in 
the title of the exhibition emphasizes the intermingling of the process of the artists and 
the artworks, as well as metaphorically representing a complication. I wonder, how 
you reacted to the first step from Ahmet Elhan. He would leave his works to your hands 
and you would modify them, how did you experience it?

ARGUN OKUMUŞOĞLU: I also had the same experience before. In collaboration 
with Ali Arif Ersen, we created an exhibition that brought photography and painting 
together. I said yes to Ahmet's provocation without thinking because Ahmet's exhibition 
with Esat at 44a was very successful and had very positive feedback. It is a very 
difficult act for two artists to work on the same line, as egos and complexes could nega-
tively affect the results. But the fact that I knew Ahmet and respected his work was 
enough to provoke me.

An Interview on “Things are Complicated Here”

İsimsiz 12 Untitled 12, 2014
karışık teknik mixed media

48 x 97 cm
karıDiBond üzerine inkjet baskı inkjet print on DiBond

87 x 109 cm
ED 10



G.M.: You have known each other for a very long time, so you are familiar with each 
other's production practice, material and process. This is certainly an advantage for 
both of you. On the other hand, it also contains a momentum that turns into adrenaline. 
So, how did the selection process of the works develop in relation to all these factors?

A.E.: While these series, although similar in the way they function, provoke the artists 
in the sense that two different mediums, photography and painting, the object, will 
meet on the same plane, they almost make it mandatory to reconcile the opposition 
arising from the material. In this regard, I dealt with the complicated part of the work. 
Since we have known each other and our works for many years and have been aware 
of each other's obsessions, I gave Argun the prints of my black and white landscape 
photographs, which are printed in the center of the paper, leaving a space around. 
Since space is one of the fundamental problematics of visual arts that Argun is interest-
ed in, I was excited to see what he would come up with.

G.M.: Nine years is certainly a long time to look back. What do you think when you 
look at this series now?  

A.E.:  When I look back to our work after a while, I cannot see any major mistakes. I 
wish my later attempts have also been reciprocated and we could have some other new 
experiences. It may happen in the future.
 
A.O.: I liked it more as years passed by. Usually, I don't like my works after a while, 
but the series, "Things are Complicated Here", gave me different feelings in time. 
Works with two souls that we designed and thought of together from the frame to the 
smallest detail, have come out.

İsimsiz 10 Untitled 10, 2014
karışık teknik mixed media

83 x 63 cm
karıDiBond üzerine inkjet baskı inkjet print on DiBond

87 x 109 cm
ED 10

Lorem ipsum



İsimsiz 2 Untitled 2, 2014
karışık teknik mixed media

83 x 63 cm
karıDiBond üzerine inkjet baskı inkjet print on DiBond

87 x 109 cm
ED 10
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