
 
 
 
MELİS GOLAR 
“Aksinin İddiası” 
12.05.2017 – 05.06.2017 
açılış: 12.05.2017, cuma 18:00 
 
BORA AKINCITÜRK – MURAT ATABEK – ZEYNEP BELER – ELA CİNDORUK – UZAY ÇÖPÜ – İSMET DOĞAN – ALİ ELMACI – 
GÖRKEM ERGÜN – KUTLU GÜRELLİ – ZEYNEP GÜRLER – ASLI IŞIKSAL – ONUR İZCİ – ALİ KOTAN – NİHAT MARTLI – MERVE 
MORKOÇ – ASLI NARİN – AYKUT ÖZ – MURATHAN ÖZBEK – ARDAN ÖZMENOĞLU – GÜNNUR ÖZSOY- NAZAN PAK – SEÇKİN 
PİRİM – DAMLA SARI – NEJAT SATI – EKREM YALÇINDAĞ – ÜMMÜHAN YÖRÜK 
 
 
Galeri Siyah Beyaz, 12 Mayıs’ta açılacak dinamik bir portre sergisine ev sahipliği yapıyor. 26 sanatçının katılacağı sergi, 
alternatif bir öneri ile sanatçıları travma teması etrafında topluyor ve oto-portre / portrelerinin güncel yorumları ile izleyicinin 
karşısına çıkıyor. 
 
Sergi, sanatçı çiftleri arasında yeni etkileşim alanları yaratmayı amaçlıyor ve oto-portre / portreye deneysel bir bakış getiriyor. 
Küratörlüğünü Melis Golar’ın yaptığı sergide, 13 sanatçı çiftinin oluşturduğu 26 eser izleyici ile buluşacak. Aksinin İddiası 
sergisi, sanatçının kendisini oto-portre ile öne sürdüğü sürecin sancılarını ve başka bir sanatçıyı portre ile yorumlamanın 
yaşattığı tedirginlikleri travma konusu üzerinden aktaracak. Sanatçılardan bir grup kendilerine ayna tutarak oto-portrelerini 
yaparken, diğer grup ise oto-portresini yapan sanatçıların portrelerini üretecek ve izleyiciyi bu yansımalar arasında yeni 
gözlem alanlarına davet edecek. İki farklı yaklaşımla portresi yapılan sanatçılar; öne sürülenle başkası tarafından gözlemlenen, 
dışarıya yansıtılmak istenilenle, görülmesi tercih edilene ilişkin düşünce alanlarında dolaşacak. Her keresinde farklı bir 
motivasyon üzerinden bir araya getirilmiş sanatçı çiftleri, kimi zaman öznellik taşıyan çıkarımlarını sunarken, kimi zaman 
yalnızca bir model olacak, bazen de düşünsel bir izlek olarak belirecek. 
 
Sanat tarihinde geleneksel temellere dayanan portre, bu kez Aksinin İddiası sergisinde sanatçılar arasındaki etkileşimlere kapı 
açarak, yeni diyalogların gelişmesine olanak sağlayacak. Portre üzerine yeni sorulardan yola çıkarak izleyiciye ve sanatçı 
ikililerine yeni bir düş alanı yaratacak ve birbirleri arasında oluşan sinerjiden beslenecek.  
 
Başka bir gözün sanatçıyı yorumlayışı, o sanatçıyla ilgili daha derin bir gerçekliği yakalamaya yardımcı olur mu? Dışarıdan 
yapılan bu yorum, portresi yapılan kişinin içselliği hakkında daha çok şey öğrenmek adına nerede konumlanır?  
 
12 Mayıs Cuma günü saat 18:00’da gerçekleşecek açılışta; oto-portre ve portreye güncel bir nefes getirecek Aksinin İddiası 
sergisini izlemek için Galeri Siyah Beyaz’ı ziyaret edebilirsiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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


 
 
 
MELİS GOLAR 
A Reflected Assertion 
12.05.2017 – 05.06.2017 
opening: 12.05.2017, friday 18:00 
 
BORA AKINCITÜRK – MURAT ATABEK – ZEYNEP BELER – ELA CİNDORUK – UZAY ÇÖPÜ – İSMET DOĞAN – ALİ ELMACI – 
GÖRKEM ERGÜN – KUTLU GÜRELLİ – ZEYNEP GÜRLER – ASLI IŞIKSAL – ONUR İZCİ – ALİ KOTAN – NİHAT MARTLI – MERVE 
MORKOÇ – ASLI NARİN – AYKUT ÖZ – MURATHAN ÖZBEK – ARDAN ÖZMENOĞLU – GÜNNUR ÖZSOY- NAZAN PAK – SEÇKİN 
PİRİM – DAMLA SARI – NEJAT SATI – EKREM YALÇINDAĞ – ÜMMÜHAN YÖRÜK 
 
 
Gallery Siyah Beyaz, will host a dynamic self-portrait /portrait exhibition opening on the 12th of May. The exhibition revolves, 
as an alternative suggestion, around trauma and presents the viewers with contemporary exposés on self-portrait and 
portrait.  
 
The exhibition conveys an experimental point of view to self-portrait and portrait, seeking to foster new interactive surfaces 
between the artist duos. Curated by Melis Golar, the exhibition will meet the viewers with a participation of 26 artists made 
by 13 artist duos. A Reflected Assertion exhibition will express the pains of artists asserting themselves over self-portraits and 
the unease of interpreting another artist over portraits via the theme of trauma. While one group of artists holds the mirror 
to themselves for a self-portrait, the other group will produce the self-portrait maker’s portrait and will invite the viewers to 
new platforms of observation among these multi-faceted reflections. The artists who will be portrayed by two unlike 
approaches will circle around opposite ideas such as asserting his/her artistic personality versus being observed by someone 
else or a desire to project oneself to the outside versus what is preferred to be discerned. The artist duos, brought together 
on a different inspiration each time, will sometimes express their subjective inferences, occasionally act only as a model and 
at other times reveal themselves as an intellectual path. 
 
Portraiture, having a traditional and solid foundation in art history, this time around will open doors to new interactions 
between artists while providing opportunities for novel dialogues to evolve. Based on new questions, the exhibition will 
compose fresh zones of imagination among its audience and the artist duos and will be nourished from the occurring synergy.  
 
Would it help to catch more a profound reality about the artist if he/she would be interpreted through someone else’s lenses? 
Where would this interpretation be positioned in terms of finding out more about the internal nature of the person being 
portrayed? 
 
You can visit A Reflected Assertion exhibition at Gallery Siyah Beyaz, offering a contemporary fresh breath to self- portrait on 
the 12th of May on Friday 18:00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
For more information ; 
 
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

