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On bin dokuz yüz altmış bir gün 
önce Siyah Beyaz’da açtığım ve 
galerinin ilk sergisi olan 
sergiden bu yana açacağım her 
Ankara sergisi benim için özel 
bir hazırlık anlamındaydı. “Her 
sergi bir sınavdır, boy gösterme-
dir!” derdi dostum Saim Bugay. 
Ben de “her sergi bir derstir” 
derim. Ankara sergilerimin bana 
öğrettiği şeyler hep yanıma kar 
kalmış şeylerdir! Şu konuyu 
masaya yatırmış! Şunu irdeli-
yor! Kaç eser sergileniyor? gibi 
yersiz sorular ile atölyeme bir 
kere bile uğramamış tarihçilerin 
eleştirileri ve kifayetsiz 
hikayecikleri sanatımda hiçte 
itici güç olmamıştır benim için. 
Meslektaşlarımın, dostlarımın 
meraklı soru ve eleştirileri 
yanında.

Ben daha çok malzeme araştır 
mış, hangi iş hangi teknikle 
daha doğru uygulanır onun 
peşine düşmüş, her sergi için bir 
düncel konu saptayıp onun 
dibine kadar eskizleyip, yapıla 
cak başka bir şey kalmayıncaya 
kadar çeşitlendirip çalışan, üre 
ten bir sanatçıyım. Neyi nasıl 
yapması gerektiğini, ne  yapma 

ması gerektiğini anlatmaya 
sevdalıyım. Ustalığımı meslek 
taşlarımın, üretenlerin, öğren 
cilerin huzurlarına çıkarmak 
benim için hala önemlidir. 
Gerisi tıraştır.

Ab uno disce omnes = Bir soru 
sor, her şeyi öğren. Atlar bitti, 
boğalara başladım. Boğa 
kakaları = Bullshits. Bronz 
bitti, pik dökümlere başladım. 
Pik desenleri = Pik Sketches. 
Duran figürler = Stand Stills’i 
sergiliyorum. 30 yıl sonra…

Bu sergime de hoş geldiniz.

                Bihrat Mavitan, Kuzguncuk 2014
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BULL SHITS
Every Ankara exhibition I have 
done since the very first 
exhibition of Siyah-Beyaz 
Gallery I did ten thousand nine 
hundred sixty one days ago has 
been a special preparation for 
me."Each exhibition is a test, 
making an appearance!" my 
friend Saim Bugay used to say.
"Each exhibition is a lesson" I 
used to reply. What my Ankara 
exhibitions have taught me 
were always things remained 
as a benefit for me. Critiques 
and scant stories of the histori-
ans who never stopped by my 
workshop with irrelevant 
questions like "he discussed 
that topic in detail! He's 
examining this! How many 
works are being displayed?" 
have never been a motive force 
for me, compared to curious 
questions and criticisms of my 
colleagues and friends.

I am an artist that searched for 

material, that went in search of 
what work is performed better 
with which technique, that 
determines a "pre-
contemporary" subject, then 
works and creates by sketching 
it to the bottom and diversify-
ing it to the point where there 
is nothing else to do.

I am fond of explaining what I 
do how I do, how it should be 
done and what should not be 
done. Presenting my mastery to 
my colleagues, students, and 
those who create is still quite 
important for me. The rest is 
insignificant. 

Ab uno disce omnes = From 
one, learn all.
Horses are done, I've started 
bulls. Boğa kakaları=Bullshits.
Bronze is done, I've started 
iron sketches, Duran 
figürler=stand stills, I am 
exhibiting after 30 years.



YILMAZ AYSAN 
ELA CİNDORUKSEÇKİN PİRİM 
GELECEK SERGİ UPCOMING EXHIBITION 
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