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SALINCAK

Renk ve figür ile farklı kompozisyonlar oluşturan ve en eski tekniklerden biri olan camaltını 
kullanan sanatçı Alev Ermiş Mavitan, 13.02.2015 - 09.03.2015 tarihleri arasında gerçekleşen 
"Salıncak" isimli sergisiyle izleyicilerle buluşuyor. Mavitan, temalarındaki enerjisi yüksek renk 
ve pozitivist yaklaşımıyla esasen didaktik bir tutumu ironik hale getiriyor.

İlk dönemlerinde pastel ile çalışan sanatçı, camaltı ve yağlıboya eserleri hakkında şunları 
söylüyor; "Bu resimler evrensel ve çağdaş resmi kolaycılığa kaçmadan, yozlaşmadan, günde-
lik ucuz eğilimlere dürtülere kapılmadan gösterir. Geçmişe sığınmaz ama gelenekten de kop-
madan birikimleri bugüne katarak değişen zaman ve koşullar içinde yaşamın güzelliklerine ve 
zenginliğine yeni ve farklı bir estetik bakış getirmek derdindedir. İzleyeni sanki kendini daha 
modernmiş gibi hissettirip kandırmaz. Düzenbaz değildir. Anlaşılmaz cümlelerin arkasına 
sığınmaz. 'Çağdaş popüler' olma tehlikesi taşıyan şeylerden uzak durur. Görsellik dışında 
başka bir disiplin diline ihtiyaç duymaz. Resmin kendi plastik değerleri üzerinden üretilmiştir. 
Özgün, insan figürlü kompozisyonlarda çizim, tasarım, açık-koyu renk dengesi ve psikolojik 
boyut ağır basmaktadır. Dikkatin figüre çekilebilmesi amacıyla resimler genellikle soyuta 
yakın bir fon üzerindedir. Kullanılan objeler konuyu destekleyip, anlatımı kuvvetlendirmek 
içindir. Günümüz, geçmiş ya da yaşam yani oyun, ilişkiler ya da yalnızlık jönglörler, oyuncular 
(yani bizler) üzerinden camaltı resim ve yağlıboya resim gibi iki disiplin ile bilgelik, şifa ve 
bereket anlatan sembollerle de desteklenerek resmin kendi serüveni ile resimsel bir dil ile 
anlatılmıştır."

En eski ve uygulaması zor olan tekniklerden biri olan camaltı; cam levhaların arka yüzeyine 
toz boya, sulu boya, guaj, cam boyası ya da akrilik boyalarla çalışılan resim tekniğidir. Görü- 
nüşte tuval üzerine yapılan resimlere benzer olsa da bu tekniğin önemli bir özelliği tam tersi 
sırayla boyanmasıdır. 20. yüzyılın sonuna kadar büyük gelişme göstermiştir ancak günümüzde 
bu teknikle çalışan az sayıda sanatçı bulunmaktadır.

Alev Ermiş Mavitan ile "Salıncak" isimli sergisini, kompozisyonlarındaki alt metinleri ve sanat 
serüvenini konuştuk.

‘Salıncakta El Öpmeler - Beyaz,’ 2014
Camaltı Underglass

64 x 64 cm

‘Salıncakta El Öpmeler, - Altın’ 2014
Camaltı Underglass

64 x 64 cm



Senem Çağla Bilgin : Öncelikle, Siyah Beyaz Sanat Galerisi ile 1987'den bu 
yana devam eden ilişkiniz nasıl başladı? Sizi buluşturan, ortak bir paydada bir 
araya gelmenizi sağlayan unsurlar nelerdir?

Alev Ermiş Mavitan: Mezun olduğum yılın ardındaki yıllar Siyah Beyaz yeni 
doğmuştu. Arkadaş tanışıklığından başlayan birliktelik zaman içinde adeta akra- 
balık ötesine geçti. Bu akrabalığın oluşumunda sanatsal açıdan karşılıklı gidilen 
yolu onaylamak en önemli kriterdi. Siyah Beyaz asla bağnaz olmayan, birilerinin 
kendi çıkarları doğrultusunda güdümüne girmeyen, adı ve anlamı üstünde bir 
galeridir. Günün, yaşamın ve sanatın sorunu olan tek sesliliğe ödün vermeyen hem 
siyaha hem beyaza dolayısıyla her renge açık eşit uzaklıktaki tavrı ilişkimizdeki 
devamlılığı oluşturan en önemli unsurdur.

S.Ç.B. : Resimlerinizde naratif bir anlatımı takip etmek mümkün. Figürler aracılı- 
ğıyla anlatılan hikayelerde kullandığınız temaların içerikleri, alt metinleri hakkında 
bize biraz bilgi verebilir misiniz?

A.E.M. : "El Öpmeler ve İktidar": Yıllarca birbirlerine olan saygıyı daha çok 
armağanla ifade eden insanoğlu daha çok el etek öpmeye başladı (Ortaçağ Avru- 
pası). Kimi zaman içtenlikle yapılsa da daha çok bu itaat, eşitsizlik ve iktidarı 
simgeler. "Oyun, Dans ve Aşk": birleştirerek ki oyun medeniyetin temelidir, aşk 
ki tadından yenmez. Dans ise vazgeçemediğim bir tutkumdur. Hepsi birden ise 
özgürlüktür. Kendi ressam elimle sanatımı en uzağa ulaştırmak hikayemin alt 
metnidir.

S.Ç.B. : Konuları seçerken neleri göz önünde bulunduruyorsunuz? Sizin için önemli 
olan, izleyiciye aktarmak istediğiniz mecazi anlamda bir "sözünüz" var mı?

A.E.M. : Benim için önemli olan, plastik sanatlardan resim disiplininin onu sanat 
yapan değerlerine sadık kalarak moda akımların ve ticari sınırların dışında kendi 
araçlarımla özgürce ifade edebilmektir. Fark ettirmeye çalıştığım, hayatın aslında 
ne olduğunun doğru bilgisini yani oyunu sanatımın merkezine yerleştirebilmektir.

S.Ç.B. : En eski tekniklerden biri olan cam-altı tekniğiyle resimlerinizi buluştur- 
duğunuz denklem nasıl oluştu?

A.E.M. : Birçok teknik ve malzemeden sonra şimdilerde yüzey olarak cam 
kullanmaktayım. Camaltı resimler tarih içinde pozitife yolculuk olarak kullanıl- 
mıştır. Bolluk, bereket, sağlık ve aşk. Büyülü ışıltısı üzerinde saklıdır. Kapıl- 
dığım bu ışıltı kendime ve herkeslere armağanımdır.

S.Ç.B. : Siyah Beyaz Sanat Galerisi'nde 13.02.2015 - 09.03.2015 tarihleri arasında 
gerçekleşen "Salıncak" isimli serginizden bahsedebilir misiniz?

A.E.M. : Gelgitleri ile bizi bazen uyanık bazen uykulu olmaya davet eden "Salın- 
cak", zıtlıkları ile yeni bir obje olarak resimlerime girerken adını da sergimin adına 
eklemledi. Beni ilgilendiren, malzeme ile renklerle kompozisyonumun dinamizmi 
ve ışıltısı ile bizi uyanık olmaya iten anlamıdır; oyunlarda uyanık olmak.

S.Ç.B. : Akademisyen ve sanatçı kimliğinizin birbirinden beslendiği veya ayrıldığı 
noktalar hangileri? Akademisyenliğinizin, yaratıcı gücünüzü sınırladığı veya etki 
altına aldığı noktalar var mı?

A.E.M. : : Akademisyenlik gençlerle iç içe olmaktır. Enerji, cesaret ve gelecek 
gençliktedir. Birikmiş bilgi ve tecrübe de bendedir. Tam bu noktada karşılıklı 
alışveriş söz konusudur. Ve ben bu birlikteliği çok sevmekteyim.

S.Ç.B. : Gelecek dönemde gerçekleştirmeyi planladığınız projelerinizden bahsede-
bilir misiniz?

A.E.M. : Yüksek öğrenimde eğitmenlik görevine yeniden başlıyorum. Genç nesile 
aktaracağım birikimim adına mutlu ve heyecanlıyım. Sanatımdaki projeler ise 
bende saklı. Sizlere sürpriz. İzlerseniz göreceksiniz.

Senem Çağla Bilgin

‘Salıncakla Oyun - Indigo,’ 2014
Dısbükey camaltı Convex underglass

r: 40 cm





‘Sahmaran Kız’ , 2014
Camaltı Underglass

24,5 x 29 cm



THE SWING

The artist Alev Ermiş Mavitan, who creates different compositions with colour and figure and uses 
under glass painting which is one of the oldest techniques, meets the audience with her exhibi-
tion called "The Swing" that takes place between the dates 13.02.2015 - 09.03.2015.  Mavitan 
makes an originally didactic attitude ironic with her high energetic color and pozitivist approach 
in her themes. 

The artist who worked with pastel in her prime years, tells these about her glass and oil colour 
works; "These paintings show the universal and contemporary painting without cutting corners, 
degenerating, being carried away with daily, cheap tendencies and impulses. They do not fall 
back upon the past but they try to bring a new and different esthetic perspective into the nice-
ness and richness of life within changing time and conditions, with including accumulations into 
today, without getting disconnected from the tradition. They do not fool the audience as if they 
are more modern. They are not impostors. They do not hide behind incomprehensible sentences. 
They stay out of the things that have the danger of catching on the 'modern popular'. They do 
not need another discipline language apart from the visuality. They are produced through the 
painting's own plastic values. In authentic compositions with human figure, the drawing and 
design, color balance of light and dark and psychological dimension preponderate. The paintings 
are usually on a background that is close to the abstract on the purpose of drawing the attention 
to the figure. The used objects are for supporting the topic, intensifying the expression. The pres-
ent, past or life, that is to say the play and the relationships or the loneliness, that is to say jug-
glers, players (in a word 'us') is told through a pictorial language with the paintings own adven-
ture by supporting with two disciplines such as underglass painting and oilcolor painting, and 
also with symbols that tells wisdom, heal and plentifulness."

The Under Glass painting which is one of the oldest and hardest to practice; is a painting tech-
nique which is worked with acrylic paint or glass paint, gouache, watercolor paint, powder paint 
on a back surface of glass plates. In appearance, it looks similar to those paintings on canvas, 
however an important characteristic of this technique is that it is painted with total reverse order. 
The technique made a great progress until the end of 20th century but today, there are a few 
artists who work with this technique. 

We talked with Alev Ermiş Mavitan about her exhibition called "The Swing", about the subtexts in 
her compositions and her art journey. 



Senem Çağla Bilgin : First of all, how did your ongoing relationship since 
1987 with Siyah Beyaz Gallery start? What are the elements that allow you two 
to meet at a common ground? 

Alev Ermiş Mavitan : The years after I graduated, Siyah Beyaz had just estab-
lished. The association that started with an acquaintance turned into a relation-
ship that is simply beyond affinity in time. The important criterion for the estab-
lishment of this affinity was to approve the mutual artistic path. Siyah Beyaz is 
never bigoted and in the direction of its own benefits, it is not amenable to the 
others and it is a gallery that is beyond its name and meaning. The equidistant 
attitude towards both black and white and accordingly towards every colour that 
makes no compromises towards monologism which is the problem of the day, life 
and art, is the most important element that provides continuance in our relation-
ship. 

S.Ç.B. : It is possible to follow a narrative expression in your paintings. Could 
you give us more information about the subtexts, contexts of the themes that you 
use in stories that are told through figures? 

A.E.M. : "Hand kisses and Government": The mankind who expresses the respect 
that they have for one another for many years more with present, unconditionally 
started to obey more. (Medieval Europe)  Even though it is made with a good 
grace, this symbolizes more of the obedience, inequality and government. "The 
Play, Dance and Love": Conjunctively, the play is the foundation of civilization, 
love is too good to be true. As for dance, dance is an irreplaceable passion of 
mine. All at once is freedom and to transmit my art with my own painter hands is 
the subtext of my story.  

S.Ç.B. : What do you take into consideration while choosing subjects? Is there 
any figurative "statement" of yours that is important to you and you would like to 
transfer to the audience? 

A.E.M. : What is important to me is to be able to express the painting discipline 
as one of the plastic arts liberally with my own tools, by staying true to the values 
which make it art and by staying out of the trends and trading limits.  

What I would like them to recognise is to know the correct information of what life 
truly is, that is to be able to place the play on the centre of my art. 

S.Ç.B. : How did your paintings and the under glass technique which is one of the 
oldest techniques, become integrated? 

A.E.M. : After many techniques and equipments, nowadays I use glass as surface. 
The under glass paintings were used as a journey to the positive in the history. 
The plentifulness, health and love. The magical light is reserved upon. This light 
that I'm carried away with is my present to myself and everyone. 

S.Ç.B. : Could you talk more about your exhibition called "The Swing"  in Siyah 
Beyaz that takes place between the dates 13.02.2015 - 09.03.2015? 

A.E.M. : While "The Swing" that invites us to be sometimes sleepy and sometimes 
awake with its state of two minds, gains a seat in my paintings as a new object 
with its contrasts, it also named my exhibition. What concerns me is the meaning 
that keeps us awake with its dynamism and luminescence of my composition with 
colours and material; being awake in the plays. 

S.Ç.B. : What are the points of your academic and artistic identity which are 
affected from one another? Are there any points where your creative power is 
restricted or affected by academicianship? 

A.E.M. : The academicianship is about being with youth. The energy, courage and 
future lies in the youth. The accumulated knowledge and experience lies in me. At 
this exact point, there is a mutual exchange and I love this togetherness very 
much. 

S.Ç.B. : Could you talk about the projects that you plan to carry out in the future? 

A.E.M. : I will resume my duty as an instructor in higher education. I am very 
happy and excited to pass on to the rising generation my knowledge that I have 
accumulated throughout the years. As for the projects, I keep them as a secret. 
They are surprise for you. If you follow, you'll see.

Senem Çağla Bilgin

‘Salıncakta El Öpmeler - Siyah,’ 2014
Camaltı Underglass

64 x 64 cm
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Etekleri Güllü, 2014
Camaltı - Camarası Underglass - Between Glass

34 x 59 cm


