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Otobiyografik Karalamalar, 
Esat Tekand’ın kendi serüvenin 
de, aldığı yol boyunca kaybol-
madan süren imzasını, kendisi 
dışında her şeyden arınarak 
keyifle resmedilen dünyasını 
ve sanatçı benliğini dışavuran 
çatışmaların yansımasını 
taşıyor. 

Renklerin kimi zaman seyrek 
ve temkinli, kimi yerde coşkulu 
ve kaotik çarpışmalarını, 
karşılaşmalarını izlediğimiz bu 
karalamalar, bellek, düşünce 
sistemi ve görme biçimleri gibi 
bilinçli ve bilinçdışı işgali 
yelerin tanınmayacak kadar 
katışıp ressamın eli olduğu bir 
halin eseri. 

Tekand, biçimsel kaygıları, 
sanatın kaidelerini ve kullan 
dığı dili sorgulamayı bir kenara 
bırakarak kendini, kendi eline 
teslim ettiği an, özgürleşiyor. 
Herhangi bir akımdan, kavram-
dan, çerçeveden bağımsız 
olarak çocuksu reflekslerle, 
boyama, karalama güdüsüyle 
resmetmeye başlıyor.

Attığı adımlarla bir bellek 
oluşturan, kendisinin ve 
akrabalık kurduğu başka 
sanatçıların geçtiği yollardaki 
kesişmeleri görebilen, 
Necatigil’in deyişiyle ‘aynı 

taşlarla yeni barınaklar kuran’ 
Tekand’ın Otobiyografik 
Karalamalar’ı, yaratıcısının 
yapma biçimi üzerinden 
ruhunu bütün çiziyor. Sanatçı 
nın, her şeyi bir kenara iterek 
resimle yüzleşmek üzere 
karşısına geçtiği tuvale, 
bilinçte, bilinçaltında biriken 
tüm esinler, deneyimler, 
algılarla kazanılan fırça 
darbelerini aktarıyor. Renkleri, 
tonları, biçimleri bağımsız 
lığından çıkarıp kendine tabi 
kılıyor. 

80’lerden bu yana sık sık başka 
serilerde izlerine rastladığımız 
bu imza, şimdi özgürleşerek ve 
kendi biçimine kavuşarak, 
arızalarıyla ortaya çıkıyor. Bu 
ortak hat, Otobiyografik 
Karalamalar’da sentezlenirken 
orjinalini unutturacak kadar 
değişiyor. Resmin inşa 
sürecinde zemin oluşturan, 
üstünü karalayan, kazıyıp 
altındaki katmanı çıkaran 
sanatçı, geçtiği yolları ve 
kendine ulaştıran bağlantıları 
keşfediyor; içselleşerek bir 
davranış biçimine dönüştür 
düğü kendi dilini konuşuyor.

Boş bir tuval kadar kabus şey 
var mı? diyordu bir yerde Esat 
Tekand. Sanatçının üretimin 
başlangıç noktasına, zihnindeki 
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sınırlamalarla geçişi, bu kez 
söz konusu değil. Evrende var 
olan temel değerin içinde, 
onunla oynayarak kendine bir 
yol arayan, yön çizen sanatçı, 
benlik trajedisini dışa vuruyor.
 
Bütün arayışların ötesinde, 
kendi özgürlüğüne özlem du 
yan sanatçı, benliğiyle yaşadığı 
trajedinin yerini, hesapsız, 
kendinden emin bir yapma 
eylemine bırakıyor. Yaratma 
sorumluluğu ile kişiselliğinin 
birleştiği yerde, desenlerin ve 
renklerin üst üste binmesiyle 
kaotik, karmaşık bir anlatım 
kazanan, yer yer katmanların 
artarak çamurlaştığı resimler 
yapıyor. 

Sanatçının kendi benliğini 
sorgulaması, sarsması ve büyük 
laflar söylemek yerine bildiği 
dilden, resmin dilinden 
konuşmayı tercih etmesi, aynı 
zamanda bir reddiye. Kavram 
sallıklardan, sanatsal çözümle-
melerden sıyrılarak kendi  

bağımsız görme biçimiyle  
davranıyor. Buradaki serbest-
lik, sanatçı egosunu daha çok 
ortaya çıkarıyor; bu yüzden 
belki işi güçleştiriyor da. Bütün 
takıntıları, çıkmazları, tamam 
lanmamışlığıyla kendini ve yok 
edicilerini açık eden bir yere 
varıyor. 

Gelinen nokta, birden, aniden 
çakan bir ışık değil. Değişme 
yen bir öz var. Bu yollardan 
hep geçilmiş. Sanatçıyı meşgul 
eden sorumluluk, kendi özü, 
problemli hali, onu zaman za 
man aynı yere taşımış. Sanat 
çının kimliğindeki tamamlana-
mama hali, arayışlar, hep bir 
sonraki adımı düşünme, yeni 
formlar arama, nereye gidece 
ğini merak etmenin yaşattığı 
içsel kaos, o arızayı benimsem-
eye ve göstermeye götürüyor. 

Benliğinin dışında, zıddında bir 
açılmanın, er ya da geç kendi 
limanına geri döndürdüğüne 
inanan Tekand, en iyi bildiği, 

emin olduğu, güçlü hissettiği 
şeyi yapıyor: resim. 

Boya katmanlarının arasında 
beliren sayılar, bölmeler, 
resmin tesadüfi görünen 
serbestisinin altında bir disipli-
nin, hesaplamanın olduğuna 
işaret ediyor. Başta, insanın 
kendi ruh hallerinden, durumla 
rından kurtulmak için, bir çıkış 
yolu bulmak için yaptığı 
planlar gibi düşülen numaralar, 
dairesel hareketlerle kesiş 
meleri imliyor. Gündelik 
telaşımızın bir parçası olan bu 
hayaller, eyleme dökülen ya da 
dökülmeyen planlar, tuvalin 
üzerindeki hayatta da dağınık 
ve hayali bir yer ediniyor. 
Tekand, yapılan işe fazladan 
bir müdahaleyle, esinle 
karalanmış görünen resmin 
oyunculuğunu bozuyor. Bu 
formülleri dökmek ve bir takım 
matematiğe tabi tutmak bir 
neticeye götürmese de bu işin 
kendi matematiği olduğuna 
işaret ediyor. Yeraltından 

Notlar’dan hatırladığımız 
dokular, makaralar, ipler de bir  
mekanizma, hareket ettirme, 
bir durumdan başka bir duruma
geçme hayalini, işleyen ve 
tutmayan planları imliyordu. 

Tıpkı mükemmel olma 
telaşındaki insan gibi, bu 
resimler de tekil, biricik, eksik 
ve arızalı olduğunu söylüyor. 
Mükemmeli yakalama kaygısı 
ve bunun mümkün 
olamayacağını içselleştirmenin 
yarattığı paradokstan kendi 
kendisine bir el uzatan sanatçı, 
renklerle cesaret kazanıyor ve 
haz veren bir ufuk açıyor.

Çağdaş sanatın tanım, ölçü ve 
sınır tanımayan bir algıyla 
domine olduğu, sanatçının 
nesneleştiği, eserin kendisini 
dışlayacak kadar yorumunun 
öne çıktığı bir noktada, 
Tekand’ın cevabı, insan 
algısının temel ölçü birimleri-
yle değerlendirilebilecek, ilkel 
içgüdünün sanatçının 
kontrolünde yarattığı, resim. 

İSİMSİZ UNTITLED, 2013
tuval üzeri yağlıboya oil painting on canvas, 100 x 100 cm



“Samimiyetle, bu boyayı buraya sürmekten 
başka bir şey düşünmüyorum.’’

‘‘I sincerely cannot think of anything else 
besides applying this paint here”

KALEMTRAŞ PENCIL SHARPENER, 2013
tuval üzeri yağlıboya oil painting on canvas, 40 x 30 cm



TUZLUK SALT, 2013
tuval üzeri yağlıboya oil painting on canvas, 40 x 30 cm



AUTOBIOGRAPHICAL SKETCHES 
Autobiographical Drafts bears, 
within the context of the artist’s 
adventure, Esat Tekand’s world 
that he has painted with 
pleasure purifying himself of 
anything but himself, as well as 
the reflection of conflicts 
expressing his artist ego and 
his signature that has persisted 
along the path he has travelled.
  
These drafts where we trace at 
times the scattered and sober 
and at others rapturous and 
chaotic collision, encounter of 
colors, are the work of a 
situation in which the 
conscious and unconscious 
occupancies such as memory, 
thought system and ways of 
seeing mix to such an unrecog-
nizable state that they become 
the painter’s hand. 
  
Tekand becomes free the 
moment he delivers himself to 
his hand, putting aside 
concerns about form, 
principles of art and about 
questioning the language he 
employs.  He begins to paint 
with the incentive to color, to 
draft with childish reflexes, 
independent of any art move-
ment, concept or frame.  

Autobiographical Drafts of 

Tekand who creates a memory 
with the steps he takes and who 
is able to see the intersections 
on the paths traveled by him 
and other artists with whom he 
establishes a kinship, who in 
the words of Necatigil ‘builds 
new sanctuaries with the same 
old stones’, sketches the soul of 
its creator completely through 
his way of doing.  It transfers 
unto the canvas that the artist 
stands in front of in order to 
confront painting by putting 
aside everything else, the 
brushstrokes attained by all the 
inspirations, experiences and 
perceptions accumulated in the 
unconscious. It subjects the 
colors, shades and forms to 
itself by removing them from 
their independency.  

The signature that we have 
encountered often in other 
series since 80s reappears now 
with its defects as it becomes 
free and attains its own form. 
This common line changes to 
such a degree that it effaces its 
original while it is synthesized 
in Autobiographical Drafts. 
The artist who in the process of 
construction creates ground, 
scribbles over and reveals the 
underlying layer by scratching 
it out, explores the paths he has 

travelled and the relations 
leading to himself; he speaks 
his own language that he 
transformed into a way of 
behavior by interiorizing it.

Is there anything more night-
marish than an empty canvas? 
said Esat Tekand somewhere. It 
is out of question this time that 
the artist takes his place at the 
starting point of production 
with the limitations in his mind. 
The artist, who looks for a way 
and devises his direction within 
the basic value present in 
universe by playing with it, 
expresses his tragedy of ego. 
  
The artist who longs for his 
freedom beyond any other 
pursuits yields his tragedy 
experienced with his ego to an 
uncalculated, self-assured act 
of doing.  He, at a place where 
the responsibility to create and 
individuality merge, makes 
paintings in which layers turn 
into mud as they increase and 
which attain a chaotic, sophis-
ticated expression as patterns 
and colors overlap.

The fact that the artist ques-
tions, agitates his ego and 
chooses to speak in a language 
he knows, that of painting, 

rather than stating big words is 
at the same time a refutation. 
He acts with his independent 
way of seeing by wriggling 
himself out of conceptualisms 
and artistic analysis. The 
unconstraint here further 
reveals the artist ego; and 
therefore it perhaps further 
complicates the matter. With all 
its obsessions, dead-ends and 
incompleteness it arrives at a 
point that lays it and its 
annihilators bare. 

This is not a light that instantly 
or suddenly flashes. There is an 
unchanging essence.  These 
paths have all been travelled.  
The responsibility engaging his 
attention, his essence, his 
problematic state, have carried 
the artist now and then to the 
same place. The incomplete-
ness within the artist’s identity, 
the pursuits, always thinking of 
the next step, searching for new 
forms, the inner chaos caused 
by the curiosity about where to 
go lead to an acceptance of 
that defect and reveals it.
 
Tekand who believes that 
expanding outside of or against 
the ego would sooner or later 
return to its harbor, does the 
one thing he knows the best, is 

    

sure of and feels strong: 
painting. 

The numbers, divisions that 
appear amongst the layers of 
paint indicate that there is a 
discipline, calculation under 
the painting’s freedom that 
appears to be accidental.  The 
numbers that are initially put 
down as plans to find a way-
out, to break loose of one’s 
state of mind, of one’s moods, 
imply intersections by means of 
circular moves. These dreams 
that are a part of our daily 
rush, plans that are put or not 
put into action attain also a 
scattered, imaginary place 
within the life on the canvas. 
Tekand spoils the playfulness of 
the painting that appears to be 
inspirationally drafted by an 
additional intervention.  Even 
though laying down these 
formulations and subjecting it 
to a certain mathematic do not 
reach a conclusion, this 
nevertheless indicates that the 
work has its own mathematics. 
The textures, the bobbins and 
the strings we remember from 
the Notes from the Under-
ground also implied the dream 
of a mechanism, of getting it 
moving, of passing from one 
state to another, and the plans  

    

İSİMSİZ UNTITLED, 2011
tuval üzeri yağlıboya oil painting on canvas, 55 x 100 cm
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MİTHAT ŞEN
GELECEK SERGİ UPCOMING EXHIBITION 

İHTİMALLER // POSSIBILITIES 22.11.2013 - 18.12.2013

2013   44a Sanat Galerisi, ISTANBUL

2012   44a Sanat Galerisi, ISTANBUL

2011   Fiktion Okzident, ISTANBUL, BERLIN

2011   Siyah Beyaz Sanat Galerisi, ANKARA

2010   Siyah Beyaz Sanat Galerisi, ANKARA

2010   44a Sanat Galerisi, ISTANBUL

2008   Siyah Beyaz Sanat Galerisi, ANKARA

2008   Maçka Sanat Galerisi, ISTANBUL

2007   Çırağan Kempinski Sanat Galerisi, ISTANBUL

2005   Siyah Beyaz Sanat Galerisi, ANKARA

2003   Galeri Nev, ISTANBUL

1999   Siyah Beyaz Sanat Galerisi, ANKARA

1998   Urart Sanat Galerisi, ISTANBUL

1996   Urart Sanat Galerisi, ISTANBUL

1993   Urart Sanat Galerisi, ISTANBUL

1990   Galeri BM, ISTANBUL

1990   Siyah Beyaz Sanat Galerisi, ANKARA

1989   Uluslararsı 2. Istanbul Bienali, ISTANBUL

1987   Sanfa Sanat Galerisi, ISTANBUL

1981   Urart Sanat Galerisi, ISTANBUL

SEÇİLMİŞ SERGİLER SELECTED EXHIBITIONS

1952 doğumlu sanatçı, 1971’de Danimarka Arhus Kunst Akademi’de çalıştı.1983’te Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi’ni bitirdi. Resim ve heykel çalışmalarının yanısıra tiyatro ve sinemada pekçok sahne tasarımı ve 
sanat yönetmenliği yaptı. Bu alanda ödüller almış olan Tekand , çeşitli üniversitelerde ve okullarda resim ve çağdaş 
sanat dersleri verdi. 1981’den bu yana pekçok ulusal ve uluslararası sergide yer alan sanatçı, çok sayıda da kişisel sergi 
gerçekleştirdi. Çalışmalarını halen İstanbul’da sürdürmektedir.  

Born in 1952. After having worked in Denmark Arhus Kunst Academy, he  graduated from the Marmara University 
Fine Arts Faculty. Besides his paintings and sculptures, he undertook numerous stage design and art directorship 
projects. Tekand who has been awarded many times for his achievements, also gave classes on plastic arts and 
contemporary art at various universities and schools. The artist who since 1981 took part in many national and 
international group exhibitions, also realized numerous solo exhibitions. 

that worked or failed.   

These paintings tell that they 
are singular, unique, incom-
plete and defective just like the 
man in a hurry for perfection. 
The artist who thrusts out a 
hand to himself departing from 
the paradox created by the 
anxiety for perfection and the 
internalization of the fact that 
this would never be possible, is 
encouraged by colors and 
opens up a horizon which gives 
pleasure.  

At a point in which contempo-
rary art is dominated by a 
perception that knows no 
definition, measure or bound-
ary, in which the artist has 
become an object and the 
interpretation of a work has 
become so prominent that it 
precludes the work itself, 
Tekand’s answer is that of 
painting created by the primi-
tive instinct under the artist’s 
control and which can still be 
evaluated by human 
perception’s basic units of 
measure.   

İSİMSİZ UNTITLED, 2013
tuval üzeri yağlıboya oil painting on canvas, 100 x 100 cm

İSİMSİZ UNTITLED, 2013
tuval üzeri yağlıboya oil painting on canvas, 100 x 100 cm
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