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A Reflected Assertion



Aksinin İddiası bir otoportre ve portre sergisidir. Sergi, günümüzde sanatçıların otoportre 
ve portre yorumlarının çeşitliliği veya farklı yaklaşımlarını deneyimlemeyi hedefler, ve 
aralarındaki etkileşime kapı açarak bu etkileşimden hareketle portrelerle ilgili algıların ne 
yönde değişeceğini gözlemler. İki grup sanatçıdan oluşan ve travma teması etrafında 
kurulan sergide; ilk gruptaki sanatçılar otoportrelerini üretirken, ikinci grup ise ilk gruptaki 
sanatçıların portrelerini üretir.

Günümüzde insanların kendilerini ve çevrelerini tanımlama biçimleri öz çekimler ve sanal 
profiller üzerinden şekilleniyor. Bireylerin tanımlanmasında en kolay ulaşılabilen gerçek-
lik olarak belirmeye başlayan sosyal medya, internet profilleri ve paylaşımlar üzerinden 
tüm kuşakları içine alarak kişilik, benlik ve imaj gibi kavramların sınırlarını genişletti. 
Bireyin başkaları tarafından nasıl göründüğü önemli bir hal aldı. Bu bağlamda benlik, 
bireyin kendini sorgulamasının öznelliğinden sıyrılıp, izlendiğini bilmesi üzerinden kendi-
ni sunmaya hazırladığı “şey” oldu, objeleşti. Gösterilmek istenilen yüz, sosyal çevre, statü, 
zevkler, fiziki özellikler, önemli anlar yeni bir “ben buyum” filtresinden geçerek, her gün 
ve neredeyse herkes için yineleniyor. Sosyal medyanın yarattığı bu yeni aura ve hızlı 
yayılım; sanat tarihinde bugün için arkaik bakılan otoportre ve portre kavramlarını tekrar 
gündeme getirdi, güncelledi ve konuya yeni tanımlar kazandırdı. Bireyler sanal bir düzlem 
üzerinden başkalarının onay veya reddini alarak kendilerini tekrar konumlandırdılar. Bu 
güncel konuya sanatçıların kattığı yorumlar, portre geleneğinin yeniden ele alındığı 
dinamik bir sergiye dönüşümünü sağladı. 

Başka bir gözün sanatçıyı yorumlayışı, o sanatçıyla ilgili daha derin bir gerçekliği yakala-
maya yardımcı olur mu? Dışarıdan yapılan bu yorum, portresi yapılan kişinin içselliği 
hakkında daha çok şey öğrenmek adına nerede konumlanır? Kişinin kendisini görüşü ile 
başkasının onu sunuşu… İçten hissedilenle, dışarıya yansıtılan ya da gösterilmek istenen-
le, algılamayı seçen… Suretin özgün görünümü ile yorumlayan kişinin gerçekte gördüğü… 
İzleyicinin; algısı portresi yapılan ve iki sanatçı arasındaki ilişkiyi anlama açısından 
acaba ne şekilde değişir?

Bu proje yukarıdaki soruları bir izlek olarak görüp, portrenin geleneksel tanımlarının 
değişimini sanatçılar arasında kurulan interaktif bir sistemden besleyerek yeniden değer-
lendirdi. Bir tanıtım şekli olan portreyi, sanatçının gerçekte algıladığının ötesinde 
tanıdığını-bildiğini, bilmek ve görmek istediği üzerinden sunuşunu güncel yorumlarla 
buluşturuyor. İlk grubun yapacağı otoportreler, sanatçının “ben”liği ile ilgili bir yorumu, 
kendi stilini özgürce ifade edişi, belki de bir öz eleştirisi olarak ortaya çıkarken;  ikinci 
grup - ilk grubun portresini yapacaklar- bu kez ikinci bir göz, gözlemci ve anlatıcı rolüne 
bürünerek, süjesini, “onu”, tasvir ediyorlar. Sanatçı grupları organik bir biçimde; kimi 
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zaman yalnızca kendilerine yakın buldukları bir estetiği pratik etmeyi seçerken, kimi 
zaman kendi pratiğini pekiştirmeye yöneldi; kimisi usta-çırak ilişkisi üzerine giderken, 
kimisi uzun süreli tanışıklıklara dair yeni bir hafıza oluşturma amacı ile bu sergide buluştu-
lar. Aynı dönem içerisinde benzer bilgi, kavram ve tekniklere dayanan gizli bir dil birliği 
mevcut olduğunu düşünürsek; sanatçıların birbirlerinin portrelerini yapmaları bu anlamda 
bazı yönlerden güçleşti. Aksinin İddiası bu dil birliği ile düşünsel ve pratiğe yönelik, 
çarpıcı bir eleştirel ortam hazırladı. Proje, bu baskı hissi ile gerçekleşen travmatik bir 
çarpışma yaşatmasının yanı sıra; sanatçıların birbirleri üzerinde karşılıklı pozitif bir etki 
yaratmalarını da hedefledi.

Sanatçıların, benimsedikleri sanat pratiklerinin ve anlayışlarının dışına çıkıp, karşılarında-
ki sanatçılarla ve hayal dünyalarıyla ilgili kendilerini yorumlamalarını yeni okumalarla 
geliştirebilir miyiz? Sanatçıların kendini tanımladığı otoportreler başlı başına sancılı bir 
süreci anlatsa da, başka birisinin portresini kendi yorumunu katarak değerlendirmek de eş 
değer ölçüde stresli bir seyre işaret ediyor. Travma bu noktada serginin üretim aşamasının 
bir nedeni mi yoksa sonucu mu olduğu düşüncesi bütün süreci kaplarken yeni bir gözlem 
alanı açılıyor. Portre üretirken en temel motivasyonlar, hayranlık duyulan, merak 
uyandıran, tanınan, sevilen veya incelemek için heyecanlanılan sanatçılar üzerinden 
gerçekleşti. Kısacası sanatçı çiftleri arasında travma, eserler için bir tema olmaktan çok, 
eserlerin üretim aşamasında serginin dinamikleri dolayısıyla oluştu. Sanatçıların birbirleri-
ni tanımak / hiç tanımamak, benzerlikler aramak veya karşıtlıklar bulmak gibi farklı ilham 
süreçlerinde travma konuya dahil oldu. Bu sergi aracılığıyla gelişen ilişkiler kendi 
içerisinde olumlu ilerlese de, aralarında doğan pozitif ilişki sanatçıların üretim 
süreçlerindeki tedirginliği bir anlamda arttırdı. Fakat serginin can alıcı kısmı da aslında bu 
kamçılanma süreciydi belki de. 

Aksinin İddiası sadece sanatçılar arasında bir etkileşimi gözler önüne sermiyor; aynı 
zamanda izleyici ile eserler arasında yeni düşünce alanları yaratarak onları oyunun bir 
parçası haline getiriyor. Sanatçıların bilinçli/bilinçsiz oluşturdukları travmatik ögeleri 
çözümlemeye izleyiciyi davet ediyor. Serginin dinamizmi, sanatçıların yaratıcılık süreçleri 
ile izleyicinin aktif katılımından besleniyor. Sergi, günümüzde tekrar güncellenen tanımla-
ma ve benlik perspektifinden bakıldığında; sanatçıların aralarında olduğu kadar kendi 
içlerinde de bir kaçış/kovalanış sergisiydi. Bu kovalamaca Aksinin İddiası sergisinde bir 
ara durak buldu. Siz şu an, bu çarpışma seslerinin duyulduğu; bir iddianın cesareti ile tekin-
sizliği arasındaki boşluktasınız.  Bu ekolar birbirlerine karışıp yayılıyor ve büyüyor.

                   Mayıs, 2017



‘A Reflected Assertion’ is an exhibition of self-portrait and portrait. The exhibition seeks to 
experience the diversity of artists’ interpretations of self-portrait and portrait and examine 
their different approaches. It also opens new doors to interactions among them as it 
observes how perceptions about portraits could change in light of these interactions. Built 
around the theme of trauma; the exhibition consists of two groups of artists: the first group 
produces their self-portraits, while the second group creates the portraits of the artists in 
the first group.

Today, the way people characterize themselves and their social environments is shaped by 
selfies and online profiles. Social media, emerging as the most easily accessible semblance 
to the reality of self-identification have encompassed nearly all generations over online 
profiles and social media posts, thus broadening the boundaries of notions about personali-
ty, ego and image. It has become increasingly important how the individual is viewed and 
perceived by others. In this context, the ego, eluding the subjectivity of self-questioning, set 
to work to arrange a presentation of self in full knowledge that he/she is being observed by 
others, thus becoming ‘‘something’’, an object. The persona, social environment, status, 
tastes, physical attributes and memories are all passing through a new ‘‘This is me’’ filter 
and are updated each day, by almost everyone.  This new aura formed by social media and 
its rapid expansion redefined, revitalized and updated the art-historical concepts of 
self-portraits and portraits, that came to be regarded until recently as archaic. Through a 
virtual plane, individuals have repositioned themselves by receiving approvals or rejects 
from others. Contributions by artists’ to this contemporary phenomenon allowed the tradi-
tion of portraiture to be revisited, and provided the possibility of turning out a dynamic 
exhibition.

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? The self-presen-
tation and being presented by another person... The inner sense versus the outer echo or an 
intended to be shown versus picked to be understood… The genuine physicality and the 
reality of what is seen by the interpreter... How could the sense of the viewer change over 
the comprehension of the portrayed artist and the relationship between them? 

This project considered the above questions as a pathway and re-evaluated the modifica-
tion of traditional descriptions of portraits by nurturing it through an interactive system 
established among the artists. The portrait, which is a form of presentation, is brought 
together with the contemporary readings of what an artist presents over whom he 
knows-recognizes, wants to know and see beyond his/her real perception. The self-portraits 
that the first group create will serve  as an interpretation of the artist's ‘‘personality’’, as a 
free expression of his own style or perhaps as a self-criticism; while the second group - who 
will portray the first group –, in turn, might depict their subjects as “another”, assuming 
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the role of a second eye, of an observer and a narrator. 

Artist groups came together in an organic way; some chose to practice an aesthetic that 
they found themselves close to, some turned towards reinforcing their own practices; some 
worked out by means of master-apprentice relationship, while others met with the aim of 
creating a new memory of long-term acquaintances. If we consider the fact that a tacit 
agreement on language exists, based on shared information, concepts and techniques of the 
same era, it has become difficult for the artists to make portraits of each other in some 
ways. A Reflected Assertion constituted a striking environment of critique of this intellectual 
and practical unity of language to prosper. In addition to creating an experience of this 
traumatic collision owing to the sense of pressure, the project aimed at creating a mutually 
positive impact on the artists. 

Can we develop new self-interpretations from the artists by gaining fresh insights, going 
beyond their adopted practices and understandings, and reaching to other artists and to 
their worlds of imagination? Whereas the self-portraits in which artists expose themselves 
chart a painful process, evaluating the portraiture of another person by adding a personal 
interpretation also points out to an equally stressful course. While the entire process is 
permeated by the question whether trauma is the cause or the result of the creative process, 
a fresh field of observation opens up. The most basic motivations for the production of 
portraits were artists who were focal points of fascination, admiration, interest and curiosi-
ty, well-known, beloved or exciting to explore personalities. In short, trauma among the 
artist duos was not a theme for the works but rather it grew out of the production phase 
according to the dynamics of the exhibition. Trauma was involved in different processes of 
inspiration such as recognizing / not knowing, searching for similarities or finding opposi-
tions. Although the interrelations originated by this exhibition thrived among duos, this 
positive relationship increased a sense of uneasiness in the production process of the artists. 
Yet perhaps the crucial part of the exhibition was actually this process of whipping up.

A Reflected Assertion does not only reveal interactions between the artists; at the same time 
it creates new areas of notion between the spectator and the works, thus making them a part 
of the game. It invites the viewers to resolve the traumatic phenomena that the artists have 
either consciously or unconsciously composed. The dynamism of the exhibition is supported 
by the artists’ creative processes as well as the active participation of the viewer. The 
exhibition, considered from the updated perspective of portrayal and ego; was a game of 
escape and chase both among the artists and within each artist. This chase found a tempo-
rary stop in A Reflected Assertion exhibition. Now, you hear the sounds of these collisions; 
you are in the void amid the daring and uncanny of an assertion. These echoes are inter-
twining, spreading and growing together.

         May, 2017



ZEYNEP BELER

Zeynep Beler 1985’te Ankara’da doğdu. Beler  2007´de Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü´nden mezun 
oldu. 2010´da Leiden Üniversitesi´nde fotoğraf çalışmaları yüksek lisans programını tamamladı. Lensin içinden 
bakmanın dünyaya bakışımızı hem öznel hem de evrensel açıdan nasıl değiştirdiğini ve genişlettiğini, aynı zamanda 
zaman ve kronoloji algımız üzerine etkilerini merak etmekte ve araştırmaktadır. Hayatı deneyimlemek için 
kullandığımız teknolojileri irdeleyerek gündelik hayatımızın absürtlüğü ve kusurluluğuna dair bastırılmış 
farkındalığımız hakkında daha iyi ipuçlarına ulaşabileceğini düşünür. Son solo sergisi ‘Yazı Kalır’ 2017’de 
Zilberman Projects’de yer almıştır. Aynı zamanda edebi çevirmen olarak çalışan sanatçı, İstanbul’da yaşamaktadır.

Zeynep Beler was born in 1985 in Ankara. She received a BA in Graphic Design at Bilkent University and an MA in 
Photographic Studies at Leiden University. She is endlessly interested in how the lens alters and expands the way we 
view the world, both on a subjective and an universal scale, as well as influences our perception, time and chronology. 
Through investigation of the technologies we employ to experience our lives, the artist hopes to find better clues 
about our suppressed awareness of the absurdity and unevenness of our contemporary day to day lives. Her latest 
solo exhibition is ‘Writing Remains’ at Zilberman Projects in 2017. Being active  as a literary translator, Beler lives 
and works in Istanbul.

MELİS GOLAR : Sergiye 8 parçadan oluşan bir otoportre ile katıldınız. Eserin isimi 
‘Bütün’ ilginç bir seçim olmuş. Bu parçaların her biri bütünü tasvir etmeye yeterli midir? 
Yoksa bütün parçalarının toplamından fazladır diyerek izleyiciye aradaki boşlukları tamam- 
lamak için düş alanı bıraktınız diyebilir miyiz?

ZEYNEP BELER :  Soru aslında cevabı içinde barındırıyor. Seneler geçtikçe insanın kendi-
ni tamamen tanımasının olanaksızlığını daha iyi anlamaya başladım. Bütün gerçekten de 
parçaların toplamından fazladır, biz de kendimizi etrafımızdaki yüzeylerdeki bölük pörçük 
parçalar, ışığın açısına göre değişen yansımalar olarak kavrayabiliyoruz. Bilinç üstü, 
bulanık, sallantılı ve gereğinden fazla önemsenen bir parçamızın sindirilmesidir.

M.G. : You attended the exhibition with your 8 pieces work of self-portrait. The choice of its 
name ‘Whole’ is an interesting one. Are each of these pieces sufficient to describe the 
whole? Or can we say you leave field of dreams to the viewers by saying that the whole is 
more than the sum of the all parts, and allow them to complete the gaps in between?

Z.B. :  The question actually contains the answer. As the years pass by, I have begun to 
understand better the impossibility of human nature to fully recognize herself. Whole is 
indeed more than the sum of the parts, we can comprehend ourselves as divided parts in the 
surfaces around us, as reflections that vary according to the angle of the light. Our over 
conscious is actually blurred, shaky and extraordinary and attributed too much signifi-
cance to.

Bütün Whole, 2017
c-print, kağıt üzerine mürekkep ve polaroid transferden oluşan yerleştirme 

installation of c-print, ink on paper and polaroid transfer
değişen boyutlar various sizes



NEJAT SATI

Nejat Satı 1982’de İzmir’de doğdu. 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun oldu. Nejat Satı, geleneksel resim 
sanatını teknolojik yenilikleri kullanarak dönüştüren sanatçılar kuşağındandır. Son yıllarda, çeşitli şekillerde 
sonuçlanabilen deneysel pratiğiyle farklı seriler oluşturan sanatçının kompozisyonları, dinamik ve soyut formları 
izleyicinin yorumuna sunar. Figüratif tasvirin sınırlarından kurtulmuş tekniği, malzemenin işlenmesi ve uygulan-
masına dayanır. Bu da sanatçının tutumunu, savaş sonrası dönemde ön plana çıkan batılı soyut ressamlara yaklaştırır. 
Nejat Satı İstanbul’da ve İzmir’de yaşamakta ve üretimine devam etmektedir.

Nejat Satı was born in İzmir in 1982. He has graduated from Fine Arts Faculty at 9 Eylül University in İzmir. Nejat 
Satı is part of a generation of artists who have been employing innovative techniques to transform the discipline of 
traditional painting. In recent years, the compositions of the artist, who produces distinct series with an experimen-
tal practice that can be achieved in various styles, present the dynamic and abstract forms to the viewer's interpreta-
tion. His technique goes beyond the boundaries of figurative depiction is based on the processing and application of 
the material. This brings the attitude of the artist closer to the Western abstract painters who came to the forefront 
in the postwar era. Nejat Satı is still working in İstanbul and İzmir and continues his production.

MELİS GOLAR : Siz eserlerinizde genellikle soyut kompozisyonlar üzerine çalışıyor, 
figüre hiç yer vermiyorsunuz. Eserleriniz mekandan, zamandan ve tanımdan bağımsız. Bu 
kez, Zeynep Beler’in portresini yaparken tuval ve boyadan uzaklaştınız ve fotoğrafı 
kullandınız. Üstelik bu kez işin içine figürü, mekanı ve zamanı da kattınız, Beler’i tanım-
ladınız. Uzun süredir tanıdığınız Beler’i bu şekilde portreleme tercihi daha içselleşmiş 
veya psikolojik bir seçim mi? Bu portreleme fikri nasıl oluştu?

NEJAT SATI : Aslında geçmişime baktığımda figürden esinleniyordum. Mesela hap 
kapsül gibi görünen, kendi çocukluk fotoğraflarımdan yaptığım iki resim var; ‘Eşekli 
çocuk’ ve ‘Legoları yıkan çocuk’.

Zeynep’in fotoğrafını çekme fikri, onun resim yapma durumuna tezat bir tercihti. Zeynep 
aslında fotoğraf medyumunu daha sık kullanıyordu. Ben de bu sefer onun makinesi ile onu 
fotoğraflamayı tercih ettim. 

Mekan seçimi ve kıyafeti burada tabi özel bir tercihti…Üzerindeki t-shirtü doğum günü 
hediyesi olarak almıştım. Anime bir karakter ve inanılmaz derecede ona benzettiğim bir 
karakterdi. Animasyonlarla çok fazla ilgilenmediğim için sonradan öğrendim, meğer 
karakter erkekmiş…Mekan tercihini ilişkimizin bir dönemini Ege’de geçirdiğimiz için 
tercih ettim. Sıklıkla gidip güneşi batırdığımız yerlerdi. Romantik bir tercihti...

Fotoğraf çekmeye Zeynep’le başladım diyebilirim. İlk polaroid makinemi o almıştı mesela. 
Bütün filmleri yurt dışından o sipariş ediyordu. Bana bu konuda öğretmen oldu diyebilirim. 
Hiç bilmediğim makineler filmler göstermişti geçmişte bana... Sergi teklifi geldiğinde, ben 
nasıl bir plastik sonuç elde etmek istediğimi söyledim. O da bana kullanmam gereken 
makineyi ve filmi temin etti. Hatta ışık ayarlarını bile o yaptı. Onun malzemeleri ile onun 
resmini yaptım gibi geliyor…

M.G. : You usually work on abstract compositions and never include figures in your works. 
Your works are independent of space, time and definition. This time however you stepped 
back from the canvas and the paint when you were interpreting Zeynep Beler's portrait and 
you used the photography. Moreover, this time, you integrated the figure, space and time 
and defined Beler. Is this choice of portraying Beler whom you have known for so long 
more of an internalized or psychological choice? How did this idea of portraiture emerge?

N.S. :  Actually, when I looked through my past, I was inspired by the figure. For instance, 
there are two pictures I made from my childhood photos, looking like pill capsules.‘A kid 
with the donkey’ and ‘A kid breaks off the Legos’.

The idea of taking Zeynep's photo was a contrast to her painting practice. In fact Zeynep 
was using the photography as a medium more often. I chose to take a  photo of her with her 
camera this time. 

The choice of the location and the outfit here was a special preference... The t-shirt she was 
wearing was a present from me on her birthday. It was an animé character I incredibly  
likened to her. As I was not interested in animations that much, I have learned afterwards 
that the character was male. I preferred the location at Aegean cost because we spent some 
period of time of our relationship there. There were places where we often go and watch the 
sunset. It was a romantic choice...

I can say that I have started photography with Zeynep. For instance she had bought my 
first polaroid camera. She has been ordering all the films from abroad. I can tell she 
became a teacher for me in this regard. She showed me some cameras or films that I had 
never seen before... When this exhibition proposal came up, I have told what kind of plastic 
result I wanted to achieve. So, she provided me the film I needed to use. She even made 
adjustments of light. I feel like I drew her with her own tools.

Zeynep Beler, 2017
fineart baskı 
fineart print
90 x 120 cm



İSMET DOĞAN

İsmet Doğan 1957’de Adıyaman’da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 1983 yılında 
mezun oldu. Ardından, Fransız Hükümeti bursuyla Paris’e giderek; burada iki yıl kaldı. 1990’larda Türkiye’ye 
döndü. İsmet Doğan, 1980’li yıllardaki ilk işlerinde; tarih, kültür, gelenek kavramlarını dadaizm teknikleri - kolaj, 
montaj, grafiti ve “ready-made” nesneler ile birleştirip sorunsallaştırdı. Bir düşünür olarak ise, Türkiye tarihinde, 
özellikle batılılaşma-modernleşme projesinin dayatmış olduğu, temellük ettiği şiddetin ve  travmanın etkilerine 
odaklandı. 2000’lerde ise yapıtlarına bir başka eleştirel boyut katarak özellikle sömürgecilik konusu üzerine gitti ve 
sanat tarihine referanslarla sinematografik materyal değişimleri yönünden bir stratejiyle konuya yaklaştı. Aynı 
dönemde, aynalar Doğan için temel bir çalışma materyali haline geldi. Doğan’ın oluşturduğu yarı mat veya saydam 
aynalar ile iç ve dış bükey aynalar içinde seyirci akseder, çoğalır ve kendi bedeniyle bir yabancı olarak karşılaşır. 
Doğan, İstanbul’da yaşamakta ve çalışmalarına devam etmektedir.

İsmet Doğan was born in Adıyaman in 1957. He graduated from  the Faculty of Fine Arts at Marmara University in 
1983. Subsequently he went to Paris via French Embassy’s scholarship where he stayed for two years. In 1990, he 
returned to Turkey. In his works in the 1980’s İsmet Doğan, problematised the topics of history, culture and tradition 
by associating them through  dadaism techniques, collage, montage, graffiti and ready made objects. As a thinker, 
he focused on the effects of the Westernization-modernization project in Turkey in particular, the impact of violence 
and traumatism. In the years 2000, he added another critical dimension to his works, especially on the issue of 
colonialism and approaches the subject with a strategy of cinematographic material changes incorporating 
references to art history. In the same period, the mirrors become a basic working material for Doğan. In his 
semi-opaque or transparent mirrors, concave/convex mirrors, the spectator is reflected, multiplied and encountered 
his own body as a stranger. Doğan lives and continues his works in İstanbul. 

MELİS GOLAR : ‘Aksinin İddiası’ sergisinin travma konusu etrafında gelişiyor oluşu, bu 
sergi teklifi geldiğinde size ilk ne düşündürdü? Eseriniz, otoportrenizin öznelliği ve travma 
konularına sizce hangi açılarda dokunuyor?

İSMET DOĞAN :  Travma yaşayanlarda izler ölene kadar kalır. Bu toplumda hepimiz darbe 
alıyoruz, hepimiz travma yaşıyoruz. En temelinde Türkiye modernleşmesi yukarıdan 
aşağıya gerçekleşiyor. Harflerin kabul edilmesinde de aynı durum vardı, Latin alfabesine 
geçerken de toplumda bir travma yaşanmıştı, hâlâ da devam ediyor. Ego, ötekiler, ötekilik 
de bizde çok büyük travma sebebi. Otofaji1, kendini sindirme de bununla ilgili aslında. Batı 
modernitesindeki egoloji2 benim için travma kaynağı. Otofajiyle yaptığım biraz bu 
travmayla başa çıkmak; egolojiyi, modern bilgi öznesini, bütün bu söylemleri yedim 
yuttum ve ardından da kustum. Böylece tıpkı Freud’un öpüşmek hakkında düşündüğü gibi, 
“öteki” olanı kendimden bir parça hâline getirdim. Bu da sanat dünyasının, simülasyon-
ların, gerçek olmayanların yarattığı travma ile ilgili. Bu bir çeşit dışsallaştırma, 
bedenselleştirme. Ben travmayı bedenimde yaşıyorum. Travmanın da bir belleği var; o 
bana hatırlatıyor. Kendi travmam ile yaşamayı bir türlü öğrenemedim çünkü onun bıraktığı 
irili ufaklı yaralarımı kaşıyorum, dağlıyorum. Bazıları iyileşti, bazılarının da izleri kaldı.

Bunu bir alıntıyla anlatmak belki de yerinde olacaktır:
“Travmanın yeniden yapılandırılması asla bütünüyle tamamlanmaz; yeni çatışmalar ve 
meydan okumalar, hayat döngüsünün her yeni evresinde kaçınılmaz olarak travmayı 
yeniden uyandırır ve deneyimin kimi yeni cephelerine ışık tutar. Bununla birlikte hasta 
kendi hikâyesini ıslah ettiği ve hayata katılmak için umut ve enerjisini yenilediğini hisset-
tiğinde, ikinci evrenin temel işi tamamlanmış olur. Zaman yeniden işlemeye başlar. ‘Bir 
hikâye anlatma edimi’ sonuna geldiğinde, travmatik deneyim gerçekten geçmişe ait hale 
gelir. Bu noktada mağdur hayatını şimdi de yeniden inşa etme ve gelecek özlemlerinin 
peşinden gitme göreviyle yüz yüzedir.”*

* Judith Herman, Travma ve İyileşme, 254; aktaran Sevcan Sönmez, Filmlerle Hatırlamak, 27
1.Otofaji veya otofagositoz: Hücrenin yaşlanmış ve bozulmuş yapılarının, hücrenin kendi lizozomu tarafından 
sindirilmesidir.
2. Egoloji: Benlik ve ego araştırmaları

M.G. : What is the first thing that made you think when you have been proposed a participa-
tion at this exhibition ‘A Reflected Assertion’ that revolves around the theme trauma? At 
which angles does your work touch upon the subjectivity of your self-portrait and trauma?

İ.D. : In people who got traumatized, the traces remain until death. In this society we all get 
wounded, and go through trauma. In principle, the modernization of Turkey is going from 
top to bottom. Even at the acceptance of the Latin alphabet as formal letters, the same 
thing happened. During the letter revolution the society got traumatized when the alphabet 
shifted into the Latin, it still continues today. Ego, otherness, alterity are also major 
reasons of trauma for us. Authaphagy1 digesting yourself is indeed related to this. The 
egology2 in Western modernity is a reason for trauma to me. I am trying to point through 
autophagy, to deal with the trauma; I have devoured egology, the subject of the modern 
information and all related discourses, then threw them up. Just as Freud’s thought about 
kissing, I took the “other” and turned into a part of myself. This is in relation to the trauma 
that the art world, simulations and the unreal ones have created. This is some kind of exter-
nalization, somatization.  I experience trauma in my own body. Trauma also has a memory, 
it constantly reminds me. I have not been able to learn to live with my own trauma because 
I scratch my little/big wounds that it has left on me, I'm stigmatizing them. Some have 
recovered, some have left traces.

It may be appropriate to state this with a quote:
“The restructuring of trauma is never completely provided; new conflicts and challenges 
inevitably re-awaken trauma in every new phase of the life cycle and shed light on some of 
the new frontiers of experience. However, when the patient reforms and remedies his own 
story with energy and hope, the second phase basic objective is completed. Time starts 
again. When it comes to the end of ‘‘telling a story’’, the traumatic experience really 
becomes a matter of the past. At this point, the victim faces the task of rebuilding his life 
now and pursuing his aspirations for the future.”*

*Herman, Judith Lewis. Trauma and recovery. Vol. 551. Basic books, 1997.
1. Autophagy or autophagocytosis: The aging and deteriorating structure of the cell, which is digested by its own 
lysosome.
2. Egology: Self and ego research

Otofaji Serisi
Autophagy Series, 2010

panel üzerine sıvanmış fotoğraf üzeri akrilik  
acrylic on colour photography mounted on panel

150 × 120 cm



MURATHAN ÖZBEK

Murathan Özbek 1983’te Erzurum’da doğdu. Özbek, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. 
Özbek ‘İN’ ve ‘AN’ serileri ile Nikon, Paris ve Ipa gibi pek çok prestijli ödüle layık görülmüştür. Sanatçı eserlerinde 
özellikle zaman, geçmiş, yokluk, yalnızlık, bilinçaltı gibi konuları kurgusal biçimde ele alır. Murathan Özbek’in film 
ve fotoğraflarında insan; ona dair temel duygular ve içsel durumları her zaman ön plandadır. 2017 yılında ‘Bitmiş 
Aşklar Müzesi’ isimli bir kısa film çekmiştir. Özbek, dördüncü solo sergisini Galeri Siyah Beyaz’da Nisan 2017’de 
açmıştır. Sanatçı Bilgi Üniversitesi’nde fotoğraf dersi vermekte ve İstanbul’da yaşamaktadır. 

Murathan Özbek was born in 1983 in Erzurum and graduated from Economy Department at Bilkent University. The 
artist has won many prestigious awards, including Nikon, Paris and Ipa Awards with his series ‘IN’ and ‘ONCE’. 
The artist generally addresses subjects such as time, past, absence, loneliness and subconscious on his fictional 
photographs. In his films and photography the basic emotions and inner conditions of human beings are always in 
the foreground. In 2017, he screen-wrote and directed a short movie ‘The Museum of Broken Love’. He opened his 
4th solo exhibition at Gallery Siyah Beyaz in April 2017. He is currently teaching photography in Bilgi University. 
Özbek lives and works in İstanbul.

MELİS GOLAR : Siz eserlerinizde insanlar üzerinde kendi duygusal ve psikolojik analiz- 
lerinizi mekânla da ilişkilendirerek sunuyorsunuz. Bu serginin konusu içerisinde size ait 
bir medyumu, videoyu kullanarak, İsmet Doğan'ı nasıl irdelediniz?

MURATHAN ÖZBEK :  İnsan, yaşamındaki herkese onlar fark etmese de belirli sorular 
yöneltir. Bu sorular çok uzun sürelerde doğar, geniş zamanlarda cevaplanır. Bu soruları, o 
insanlar, hem sizinle kurdukları ilişki ile hem de yaşamın içinde durdukları yerlerle cevap-
larlar. Ben şimdiye kadar kendimi anlatırken bağlandığım insanları da anlatma ihtiyacı 
hissettim. Benim onları nasıl gördüğüm benim de kim olduğumu söylüyor çünkü. İsmet 
Doğan'la ise yeni tanıştım. Onu anlayabilmek için uzun zamanım olmadı. Ben de ilk 
gözüme çarpanlara yöneldim. Hem İsmet Doğan'a hem de İsmet'e baktım. Onları dinledim. 
Ve bu kez sorularımı bir çırpıda sordum. Üst üste, hızlı hızlı. Çok düşünmelerine fırsat 
vermeden yaptım bunu. Bazen İsmet Doğan cevapladı bazen de İsmet. Ayna gibi durup 
cevapları aldıktan sonra kendimi çektim oradan. Benimle gerçekleştirdiği sohbet kendiyle 
olan ilişkileri gibi gözüküyor. Dolayısıyla görüntüde sadece onlar var. ‘Aksinin 
İddiası’'nda böyle gizlendim. 

M.G. : In your works you present your emotional and psychological analysis by associating 
them with the space. How did you probe Ismet Doğan by using your own medium, video 
within the scope of this exhibition?

M.Ö. : Every person raises questions to the people in their lives even without them noticing 
it. These questions are born in a lengthy and are answered in a wide range of times. People 
answer these questions both the relationship they have established over you and with the 
stances they take in life. I felt the need to tell also the people I was connected with while I 
was telling about myself. Because how I see them shows also who I am. I have just met with 
İsmet Doğan. I haven’t had a long time to understand him. So I go with the first impressions 
that were remarkable to me.  I looked at both Ismet Doğan and Ismet. I listened to both. And 
this time I asked my questions in a breath. One after another, fast forward. I did this without 
giving them the option to think about it thoroughly. Sometimes Ismet Doğan replied at, 
other times Ismet. After standing like a mirror and receiving the answers, I pulled myself 
out of there. The conversation he had with me seems to be his relation with himself.  So 
there are only those in the view. I was hidden in ‘A Reflected Assertion’ like this.

İsmet’in Aksi 
A Reflection of İsmet, 2017
video video 
7’46’’



ASLI IŞIKSAL

MELİS GOLAR : Otoportrenizde taşların içerisinde uyku halindesiniz, bu imge bizi sizin 
en savunmasız anınıza davet ediyor. Sizin otoportrenizi bu anlatımla ortaya koymanız; bir 
yandan cesur bir adımken, öte yandan iç dünyanızın gizemlerini bir yerde saklamayı tercih 
eder gibi beliriyor. İzleyiciyi bu ikilem içerisinde bırakma fikrine, hangi düşünce evrelerin-
den geçerek ulaştınız? Burada travmatik bir ögeden hangi noktada bahsedebiliriz?

ASLI IŞIKSAL : Bu serginin doğası,‘ben’in keşfi üzerinden ilerlemek yerine, bir 
başkasının gözünden ben olma haline vurgu yapıyor. Eşleşmeden kaynaklı ortaya çıkan 
dinamik yapı ise, düşünme ve üretme pratiğine tersten yaklaşmayı öneriyor. Aslında tersine 
işleyen bu yapı bana, Sartre'ın Baudelaire ‘‘kent gezgini’’ hakkında söylediklerini 
çağrıştırdı. Ona göre; ‘‘Kalabalıklar arasından seçilen başkalarıyla olan ilişki; kendini 
‘keşfetmek, kendini sonsuz başkalığı içinde yakalamak’ içindir. Bu arzuyla içine başka-
larının gözünü sokar”*. Bu aşamada benliği keşfetmenin, içgüdüsel ve arkaik bir tarafı 
olduğunu düşünüyorum ve portreyi bir taşın içine gömme fikri ilkellikle, uykuda olma hali 
de dediğiniz gibi, savunmasız olmakla ilişkili.

Kısaca yaşam akışında, kendini kendin gibi bırakmama durumu sosyal bir canlı olmanın 
ilkel kodları. Ancak Sartre’ın dediği gibi, “ben”i açmak ve sonsuz başkalık içinde kendini 
keşfetmek, insanın en uç sınırlarını da görebileceğin türden bir deneyim. Sanırım travmatik 
öğe, burada sınırların kapasitesini bilememekten geçiyor, bu nedenle taş ve uyku, aynı 
zamanda iç dünyayı gizlemekte. 

* Sartre, Jean-Paul. Baudelaire. No. 17. New Directions Publishing, 1950.

M.G. : In your self-portrait you are in a sleeping mode inside the stones, this image invites 
us to your most vulnerable moment. Your narration in your self-portrait on the one hand 
appears as a bold step on the other hand it seems you prefer to keep the mysteries of your 
inner world. Which phases you passed through for the idea of leaving the viewer in this 
dilemma? Where can we talk about a traumatic element here?

A.I. :  The nature of this exhibition advances, rather than over the discovery of “self”, 
emphasizing the state of being over someone else's eyes. The dynamic structure arising 
from matching, suggests however a reverse approach to the practice of imagining and 
producing. This inverted structure actually reminded me of what Sartre said about Baude-
laire ‘‘flaneur’’. According to him; ‘‘The relationship with others selected from among the 
crowds; is for discovering oneself ‘seizing oneself in eternal otherness’. With this desire he 
inserts in himself the eyes of the others’’. At this level of thinking, I believe that self-discovery 
has an instinctual and archaic aspect, and the idea of burying the portraiture in a stone is 
primarily related to primitiveness, and as you said the state of being asleep is related to 
being vulnerable.

Briefly, in the flow of life, the fact that you do not leave yourself as you are happens to be, 
primitive codes of being social. But as Sartre says, opening up ‘‘me’’ and discovering 
yourself in an eternal otherness is a kind of experience where you can also see the extreme 
limits of a person. I think the traumatic element here is not knowing the capacity of the 
boundaries, this is why the stone and sleep are also concealing the inner world.

Sartre, Jean-Paul. Baudelaire. No. 17. New Directions Publishing, 1950.

Aslı Işıksal 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi, Resim Ana Sanat dalında Yüksek Lisans Programı’nı bitirdi. 
Erasmus Programı kapsamında 2012 - 2013 eğitim döneminde Çek Cumhuriyeti’nde Jan Evangaliste Purknye 
Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdürdü. 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanatta 
Yeterlik programını bitirdi. Türkiye, Estonya, İtalya ve Çek Cumhuriyeti dâhil olmak üzere pek çok ülkede ulusal 
ve uluslararası proje ve sergide yer aldı. Bugüne kadar yurt içinde dört kişisel sergi gerçekleştirdi. Sanatçı, “Bireysel 
Mitolojiler” kavramı üzerinden sıradan ve öznel olan dünyanın deşifresini irdeler. Desen, resim, video ve 
yerleştirme gibi farklı medyumlar kullanan Işıksal, son dönemde iki farklı dünya (yeryüzü ve dünya) tanımı 
arasında kalan anlamsal boşluk üzerinden işler üretmektedir. Sanatçı akademik kariyerini, Hacettepe Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak yapmaktadır. Aslı Işıksal, Ankara’da çalışmalarını 
sürdürmektedir.

Aslı Işıksal received her Master’s Degree from Hacettepe University, Department of Painting in 2010. She continued 
her studies at Jan Evangaliste Purknye University in Czech Republic within the scope of Erasmus Program in 
2012-2013 educational year. She gained her Proficiency in Art from Hacettepe University, Fine Arts Department of 
Painting in 2014. She took part in many national and international exhibitions and projects in various countries 
such as Turkey, Esthonia, Italy and Czech Republic. Until now she has opened nationally four solo exhibitions. The 
artist ponders decoding the ordinary and subjective world over the concept of “Individual Mythology”. Using 
various media such as drawing, painting, video and installation Işıksal at recent times has been producing works on 
the semantic void between two different world definitions, earth and space. The artist persues her academic career 
as a research assistant at Hacettepe University Fine Arts Faculty. Aslı Işıksal, lives and continues her works in 
Ankara. 

Mono Portre 
Mono Portrait, 2017

karışık teknik mixed media
değişebilir boyutlar various sizes  



KUTLU GÜRELLİ

MELİS GOLAR : Sergiye portre konusuna kendine mal etme / biriciklik konuları üzerinden 
çalışmalarıyla bildiğimiz, en güncel serisiyle de ve oldukça tartışma yaratan Richard 
Prince'ın 2014'te Gagosian Gallery'de, 2017'de Frieze'de sergilediği ‘Richard Prince: New 
Portraits’ serisine ithafen bir iş ürettiniz. Serginin travma etrafında konumlanışı, sizin 
oluşturduğunuz eserde Aslı Işıksal'ın portresinde nasıl bir yer buldu? Ulaşmayı hedefle-
diğiniz bağlantı noktalarından biraz bahsedebilir misiniz?

KUTLU GÜRELLİ :  George Santayana, “Fanatiklik amacı yitirince çabayı ikiye katlamak-
tır”* der. Amacı yitirince aracı pekiştirmek, konuşulan konuyu unutunca, veya haklılığı 
yitirince sesi yükseltmek, içeriği kaybedince görünürlüğü artırmak eklenebilir mi bu tarife? 
Carolyn Christov-Bakargiev,  Miroslav Tichy’nin odaksız fotoğrafları vasıtasıyla günümüz 
HD görsel kültürü üzerine “çözünürlük arttıkça görünürlük azalmakta, hatta çözünürlük 
görünürlüğü yok etmekte midir?” sorusunu sorar. Bir bacak gidince, iki değnek edinmek 
gibi, aslında kaybı gösteren bir artışı yaşıyor olabilir miyiz? Burada belirli bir örüntü 
olduğu açık. Tam da bu; artık mevcut olmayan bir özün gizlenmesinin işareti ve yüzeyin, 
kabuğun geriye kalan tek şey olduğunun belirtisiyse, bize aksetmeyi —yansıma ve yansıt-
ma halini—, parçası olduğumuz anlamsız çoğal(t)mayı sürdürmemek adına askıya alma 
zamanı geldiğini söylüyor olabilir. Yani düz ifadeyle; yayılıp saçılmak içi boşalınca 
mümkün oldu, içi boşalınca dışı arttı, genişledi ve çoğaldı. Dış, bir içe sahip olmadığı için 
sakız oldu, yapıştı, bulaştı. Kendini tekrar ederek, kopyalayarak üretti ve arttırdı. Bununla 
vıcık vıcık oynamaya ne gerek var? Ne geçiyor elinize? Bu cıvık hal içinde biriciklik iması, 
kendiliğe, şahsiyete —yaşam ve tecrübeye dair — her vurgu, orijinalliğe ve nev-i şahsına 
münhasırlığa dair her ifade iki yüzlü, bencil ve çıkarcıdır. Tekrara “düşülmüyor”, aksine, 
tekrar çoğunlukla çıkış yolu denebilir. Yine de “düşenlere” @BenzerIsler güzel örnek.

Akıl çelen, ayartan detayın artışı bir tür kalabalıklaştırmayla geri yerine konulmaya, ikame 
edilmeye çalışılan zaman, odak, emek ve değere dair nitelikleri ima eder. Bunları ancak 
izlenimleri üzerinden ima eder, hakikatte gerçekleştiremez. Tümünün dışında ve sonrasın-
daki zamanımızda —bugünlerde “hakikat-sonrası” olarak tarif edilen— bunların ancak 
görüntüleri mümkündür. Sorun, ancak bir akışkan yüzey veya kabuktan ibaret olanın 
—sanatçı, eser, kavram, toplum…vs— kendine has ve özgü bir gerçeklik, sabitlik taşıdığı 
iddiasında olmasıdır. Özellikle bugün, adı ve eylemi kendine zul olmadıkça sanat ve 
sanatçıya dair gerçeklik ve gereklilik şüphelidir.

İşin adı ‘Richard Prince’. Aslında sergiye benim adıma kendisinin katılmasını istedim ama 
bununla ilgilenmedi. İşin konusu Aslı Işıksal, kaynağı bir ortak arkadaşın Instagram 
hesabı, fotoğrafı kimin çektiğini bilmiyorum. Aslı kendisinin de olduğu bu fotoğrafın 
altına bir gülen emoji yollamış, ki o da bir tür otoportre. Herkese ait bir hiç kimse yüzü 
sembolü. Sanırım travmatik olan insanın karşısında gerçek “biri” olduğuna, kendi içinde de 
kendine özgü bir şahsiyet taşındığına dair kanaati, buna yönelik arzusu. Şahsiyetin aksede-
ceğine dair boş bir inanç var, oysa tersine “aksin reddi” daha çok işe yarayacaktır. 

* Santayana, George. The life of reason:[or the phases of human progress]. Vol. 1, Reason in common sense. 
Dover, 1980.

M.G. : You produced a work referencing Richard Prince, well known with his works on the 
subjects of appropriation / originality, standing out with one of his most recent and contro-
versial series exhibited in Gagosian Gallery in 2014 and in Frieze Art Fair in 2017 titled 
‘Richard Prince: New Portraits’. How is your work positioned in the portrait of Aslı Işıksal 
in the light of the fact that this exhibition’s theme is set around trauma? Could you tell us 
a little bit about the connection points you wanted to reach?

K.G. :  George Santayana says that “Fanaticism consists in redoubling your effort when 
you have forgotten your aim.”* Can it be supplemented to this explanation as reinforcing 
the means when there is a loss of aim or raising the voice when the justification is lost, 
increasing the visibility when the content is lost? Carolyn Christov-Bakargiev, questions 
today’s HD visual culture over Miroslav Tichy's unfocused photographs; ‘‘the more resolu-
tion increases, the more visibility diminishes and does the resolution even eliminate the 
visibility?’’ Could it be just as when one leg is cut off, instead acquiring two sticks; we 
experience an increase that actually indicates a loss? It is clear that there is a certain 
pattern here. That's exactly it; if it is the sign of shrouding the core that no longer exists 
and that it is the indication of the surface shell is the only thing left over, then it might be 
telling us it is time that the reflecting — a state of mirror and mirroring — is to be suspended 
in order to discontinue the senseless proliferation that we are all part of. That is, in plain 
terms; spreading and scattering became possible when the substance is emptied out, since 
when it has been emptied out the outside increased and expanded and multiplied. The outer 
shell, since it has nothing inside, became a gum, sticking and smearing.  It reproduced 
itself it has nothing coping and increasing. Why is the need to play smeary with that? What 
will you get at hand? In such sloppy condition, every implication of uniqueness, every 
emphasis on self-identity and personality — on life and experience — every expression of 
originality and exclusivity is hypocritical, selfish and calculating. There is no ‘‘falling 
in’’to repetition, on the contrary, the repetition is the only way out. Still, for the ‘‘falling 
ones’’ @BenzerIsler is a good example.

An increase in suggestive and seducing details implies and infact never realizes, the quali-
ties of replaceable time, focus, effort and value that are attempted to be put back into place, 
by crowding out.  It only implies them over its impressions, they don’t generate it in reality. 
Only the images are possible besides all and after our time — which is nowadays described 
as ‘‘post-truth’’ —. The problem is that the thing consisting only of a fluid surface or a 
shell — the artist, artwork, concept, society...etc — is claimed to have a reality and a 
stability peculiar to itself. Especially today, the reality and necessity of art and artist is 
doubtful unless its name and action are self-righteous.

The name of the work is ‘Richard Prince’. In fact, I wanted him to participate on behalf of 
me, but he did not respond it. The subject of the work is Aslı Işıksal, the source is one of our 
common friends on Instagram account, I do not know who has taken the photo. Aslı has 
also sent a smiley emoji underneath this photograph, which is also a kind of her self- 
portrait. A nobody face symbol that belongs to everyone. I believe what is traumatic is 
when someone thinks there is a real ‘person’ in front of us, the impression of carrying a 
distinctive personality and a wish towards this impression. There is an empty belief in 
projecting a personality, however on the contrary, ‘‘refusal of reflection’’ would better 
serve the purpose.

* Santayana, George. The life of reason: [or the phases of human progress]. Vol. 1, Reason in common sense. 
Dover, 1980.

Kutlu Gürelli, 1978, Ankara

Richard Prince,2017
dĳital baskı 
digital print
12,5 x 20,8 cm



MELİS GOLAR : Eserlerinizde  toplumla ilgili duyduğunuz tedirginlikler farklı figürlerde 
ve özellikle portrelerde çarpıcı şekilde yer buluyor. Eserlerinizi toplumu duyumsayan ve 
aksettiren fakat aynı zamanda kendi bireyselliğinizi pekiştirdiğiniz bir kalabalıklar temsili 
olarak düşünebilir miyiz?  Bu sergi için üretilen otoportreniz bu manada nasıl bir travmayla 
karşılıyor bizi? 

ALİ KOTAN :  ‘‘Ben’’ olmayanda saklanmak, çekici bir süreç. Kişinin çoğulculuğundan 
sıyrılıp ‘‘tekil’’ bir yüzün çıplaklığıyla yüzleşmek. Dışarıdan bakmak ne kadar saklanmış 
sırlar içerse de, ‘‘ben’’in dışında izlenmek ve algılanmak bir o kadar merak uyandırıcı. 
Kendinle olan yolculukta zaman zaman uzaklaşarak kaybolmanın ve bulunmanın çekici 
ilişkisinde; sanatçının kendini görmesi, üretiminin bir parçası haline getirdiği benliğiyle 
yüz yüze gelmesi bir sonuç.

Kalabalıklar benim çoğaltılmış bir yansımam. Biriktirdiğim ‘‘kendim’’ portrede benzetilmiş 
sıkışıklığından uzakta benin içerisinde çoğalmayı görmek bir neden.

SAKLANDIĞIMIZ YERDEN ÇIKTIK BİR KERE.          

M.G. : The unease that you feel about society appears strikingly in various figures and 
especially on portraits in your works. Could your works be considered as a representation 
of crowds that you reinforce your own individualism upon while sensing and reflecting the 
society. In this sense, with what kind of trauma your self-portrait is confronting us in this 
exhibition?

A.K. :  Hiding under the non “me’’ is indeed an attractive process. It is like the person 
eluding his plurality and confronting the bareness of the facet of “singularity”. Even 
though looking from outside involves some hidden secrets, being observed and perceived 
from outside “me” is invoking curiosity. The attractive interaction of sometimes losing and 
at other times finding yourself within the journey, is a conclusion of the artist’s facing his 
own individuality that he himself turned into a part of his production.

The crowds are a multiplication of my reflections. A reason is to see, at a distance from a 
simulated compressed “me” in the portrait, my accumulated “myself” in this multiplication.
 
NOW THAT WE HAVE LEFT OUR HIDING PLACE.

Ali Kotan politik durumların yarattığı karanlığı resimlerine taşır. Sosyopolitik sürece her daim duyarlı olan sanatçı, 
güncel sorunlarla ilgili yaşadığı tedirginlikleri tuvalde biçime aktarır. İktidar, cinsellik, güç, popülarite, tüketim, 
kronikleşen toplum dürtüleri ve üretimle ilgili kaygılar, sanatçının üretimini teşvik eder. Sanatçı duyduğu ‘tedirgin-
lik hissine karşı bir direnç olarak ürettiklerini’ izleyiciyle paylaşır. 

Ali Kotan carries the darkness created by the political conditions to his paintings. Having a constant sensitivity to 
socio-political conditions, the artist reflects his apprehensions on contemporary situations as his style on the canvas. 
Government, sexuality, power, popularity, consumption, cronical drives of the society and concerns about produc-
tion stimulate artist’s creativity. The artist shares with his viewers his works born out of ‘a resistance to his emotions 
of apprehension.’ 

ALİ KOTAN
Saklandığımız Yerden Çıktık Bir Kere 

Now That We Have Left Our Hiding Place, 2017
tuval üzeri yağlıboya oil on canvas

150 x 160 cm



MELİS GOLAR : Fiziki biçimlerin kaybolup tekrar belirmesi bazı kısımlarda öne çıkıp 
bazı anlarda yok olup erimesi üzerinden portreleri değerlendirdiğinizi görüyorum. Ali 
Kotan'ın portresini oluştururken beden yorumlayışlarında elinizin ne zamanlarda uzanıp ne 
zamanlarda geri çekildiğini merak ediyorum. Bu portre betimlemesinde, karakter analizleri 
mi, karşılaşma anı mı, çarpışma biçimi mi yoksa kendi  hislerinizin yarattığı izlenimlerden 
mi beslendiniz? 

MURAT ATABEK :  “Bu baş benim başım değil ama bir baş içinde olduğumu hissediyo-
rum, bir başın içinden görüyor, kendimi bir başın içinde görüyorum; veya kendimi aynada 
görmüyor, gördüğüm bedende olduğumu hissediyorum... vs.”*

Haziran ayında bir seneyi dolduracak olan, kurşun kalem ve silgi ile kağıt üzerine insan 
başı diyebileceğimiz biçimler çiziyorum. İnsan başı diyebileceğimiz diyorum çünkü bu 
desenlerdeki görüntülerin hangi noktada bir insan başı olduklarını ya da benim bir insan 
başı çizdiğime karar veremediğim anlar oluyor. Bir insan başı olamayan, olmaya çalışan 
ontolojik bir estetik gerçekleştirmeye çalışıyor olabilirim. Desenlerde görünen insana ait 
kısımlar, organ çizileri ve diğer belli belirsiz uygulanmış çiziler, ayrıca silinen yerler, bu 
olup olamama arasındaki olguları gösterir. Bu türden çelişkilerle bir desen anlayışı oluşuyor. 

‘Aksinin İddiası’nda sergilenecek olan Ali Kotan portresinde fırça ve mürekkeple bu 
türden imaların olduğu bir desen rejimini denedim. Ali Kotan’ın atölyesinde mekanının 
yoğunluğunda, buna günün gerçekliğini de katarsak, zamanın içerisinde, bir portre yapma-
ya çalıştım. Ali Kotan’a ne kadar baksam da ortaya çıkmaya başlayan desen özneden bir 
şekilde kopuyor ve Ali Kotan’a benzeyemiyor. Ortaya çıkan yeni verilerden dolayı benze-
mesine de gerek kalmıyor.
 
* Sollier, Paul. Les phénomènes d'autoscopie. Vol. 172. Alcan, 1903.

M.G. : I see that you evaluate physical forms in your portrait drawings over disappearance 
and reappearance, in some parts coming forward and at some moments melting away. I 
wonder when your hand reached out or withdrew at the body interpretations while drawing 
the portrait of Ali Kotan. In this portrayal, were you fed by just character analysis, or the 
moment of the encounter, or by the type of a collision or  impressions created by your own 
feelings ?

M.A. :  “This head is not mine though I feel like being in a head, seeing from inside a head, 
even observe myself inside a head; or I do not view myself in a mirror, rather than feel 
occupying the body I see.”*

Since last June, I have been drawing figures with pencil and eraser on paper that are  what 
we can call human heads. I am formulating the images that appear on these drawings as 
‘what we can call’ human heads. Because at times even I can not decide whether those are 
human heads or if I am drawing a human head. I attempt to achieve an ontological aesthetic 
that is not a human head, but trying to be. The parts of the human figure depicting in the 
drawings, organs, and other vaguely applied sketches, as well as deleted parts, indicate 
these being and non-being features. A certain perception of pattern comes into existence 
from those kind of contradictions.

In Ali Kotan portrait which is displayed in ‘A Reflected Assertion’ exhibition, I have experi-
mented with a drawing regime intimating those kind of perceptions by using brush and ink. 
In Ali Kotan’s studio surrounded by the intensity of the space, and the reality of the present 
day added, I tried to make a portrait. The more I look at Ali Kotan, the pattern that has 
begun to break off from the subject, looks less and less like him. The new emerging 
outcomes make it also unnecessary to look alike. 

* Sollier, Paul. Les phénomènes d'autoscopie. Vol. 172. Alcan, 1903.

Murat Atabek was born in Ankara in 1989. He graduated from Fine Arts Faculty Sculpture Department at Hacettepe 
University.  Since June 2016, he has been drawing figures with pencil on paper that he has titled as ‘Heads’. 

Murat Atabek 1989 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nden 
mezun oldu. 2016 Haziran ayından beri ‘Başlar’ adını verdiği kağıt üzerine kurşun kalem desenleri çiziyor.

MURAT ATABEK
Portre Çalışması 
Study of a Portrait, 2017
kağıt üzeri mürekkep ink on paper
30 x 21 cm



MELİS GOLAR : Sizin bugüne kadar yaptığınız otoportrelerinizin içerisinde farklı 
kişilikleri betimleme durumu, bu sergi teklifi geldiğinde nasıl bir motivasyonla yeniden 
şekillendi? Siz bu sergide yaptığınız eserle nasıl bir yerde duruyorsunuz? Sizin portrenizi 
yapacak kişiyi bilmemeyi seçmeniz burada travma ile ilişkileniyor mu? Yoksa karşı tarafa 
yaşatılmak istenen şey mi o his?

NİHAL MARTLI :  Resimlerimde ‘otoportre’ tanıdık bir kadın bedeni gibi çoğu zaman, 
kendi imajım, bir derdi anlatmak için bir araca dönüşüyor. Resmin meselesi de illa benimle 
ilgili olmak zorunda değil. Buna rağmen resimlerimin bütününe  bakıldığında otobiyografik 
ve giz-dökümcü anlatıma sahip bir çok resmim de var. Bu sergi teklifi ilginç bir şekilde tam 
da bir travmanın ardından geldi ve kafamda önceden şekillenmiş bir resim vardı.  Bu sergi-
ye yapacağım resim, farklı kişilikleri otoportrem üzerinden yansıttığım bir persona'dan çok 
salt bir portrem olacaktı.

Gerçek hayatta travma daha net var oluyor benim için, kuşkusuz travmaların yarattığı ruh 
hali de resimlerime yansıyor zaman zaman. Travma gerçekliği benim “kendi” gerçekliğimi 
harap ettiği zaman ortaya çıkıyor. Resim, her zaman değil ama böyle dönemlerde, benim 
için bu travmaları olumlama yöntemi olabiliyor.

Sergi teklifinden iki hafta önce, hayatımın en korkunç gecelerinden birisini yaşamıştım. 21 
Aralık, yılın en uzun gecesinde bir travma. O gece bir krizin ardından, cam batan ellerimi 
yıkamak için banyoya gittiğimde aynada kendimi gördüm, her yerim kan içindeydi ve bir 
amazona benziyordum. Kendime yabancılaşmıştım. ‘Bu aynada gördüğüm kadını resmet-
mem lazım dedim’. Ressam olmak iyi bir şey, ne yaşarsan yaşa aklın fikrin resimde, en zor 
anlarda bile. Bu sergiden bahsedilince de travma üzerinden direk ‘En Uzun Gece’ adlı bu 
resmi yapıp, sergilemek istedim.

Benim için benim portremi yapacak kişiyi bilmemek, kesinlikle sergide bir travma yaşama 
arzusu değil. Travmanın anlamı benim sözlüğümde çok sert, resmimi kim yaparsa yapsın 
bu bana travma yaşatamaz gibi düşünüyorum. Bunu sadece bir sürpriz gibi düşünmüştüm 
ve bilmek istemedim. Benim aklımda resim ya da resim sergileme "travma" kelimesi ile en 
son eşleşecek şeyler; bunlar beni en çok mutlu eden "olumlu şeyler". Ben travma yaşamak 
ya da yaşatmak istemem, travma başıma gelen bir kaza gibidir.

Nihâl Martlı was born in 1982 in Posof.She graduated from Faculty of Fine Arts at Hacettepe University  in Ankara. 
In 2006 she studied at the École Supérieur d’Art in d’Aix-en-Provence and received her masters degree in 2008 with 
felicitations of the jury. Between 2008-2009 she opened a solo exhibition titled Grands Portraits  at Valenciennes 
Fine Arts Museum. Inspired by her own stories, history, literature and art history, she reconstructs in each painting 
a new female heroine. She sometimes integrates her own stories the persona through art history and portrays their 
states of psychology on various female bodies. Sometimes these bodies even come into existence, in the search of a 
persona and a visual biography, as her self-portraits. She currently lives and works in Istanbul.

Nihâl Martlı 1982’de Posof’ta doğdu. Ankara, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun oldu. 
2006 yılında École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence’da yüksek lisans öğrenimi gördü ve 2008’de diplomasını 
-jürinin tebrikleri derecesi ile- aldı. 2008-2009 yıllarında Valenciennes Güzel Sanatlar Müzesi’nde, Grands Portraits 
adlı kişisel sergisini açtı. Sanatçı, kendi hikâyesinden, edebiyat ve sanat tarihinden ilham alarak; her resminde başka 
bir role bürünen bir kadın kahraman yaratarak, resimlerindeki kişilikleri yeniden kurgular. Martlı kendi hikâyelerini 
kimi zaman sanat tarihiyle bütünleştirerek, farklı kadın bedenleri üzerinden ruh halleri betimler. Bir persona arayışı 
ve görsel bir biyografi olarak kimi zaman bu bedenler kendi portrelerinde de vücut bulur.Nihâl Martlı yaşamına ve 
çalışmalarına İstanbul’da devam etmektedir.

NİHAL MARTLI

M.G. :  When this exhibition was proposed to you, how was your motivation re-shaped 
regarding the fact that until now a variety of personas were represented in your self- 
portraits? How would you describe the stance of your work in this exhibition? Does your 
choice of not knowing who will portray you affect the trauma? Or is this a feeling that you 
strived to invoke on the other party?  

N.M. : In my paintings most of the time ‘self-portrait’ is like a familiar female body, my 
image transforms into a tool to express the issues. The paintings are not supposed to be 
about me. However when my paintings are considered as a whole, many of them are either 
self- biographical or have a narrative revealing secrets. The proposal for this exhibition 
interestingly came right after a trauma and there was already a picture settled in my mind. 
For this exhibition the painting would be merely a self-portrait rather than a persona of 
various characters that I reflected through my self-portraits in the past.

 In real life trauma is more relevant to me, no doubt that the state of mind that was created 
by traumas is reflected in my paintings from time to time. Trauma’s reality emerges when it 
devestates my “own” reality. Painting could be an affirmation method, perhaps not all the 
time but especially for these times. 

Just two weeks before this exhibition proposal came, I had experienced one of the most 
scary nights in my whole life. On December 21st, a trauma happened in the longest night 
of the year. That night, following a crisis  when I went to the bathroom to wash away my 
hands which were cut by glass, I saw myself in the mirror, I was covered with blood and I 
was looking like an amazon. I was alienated from myself. I said ‘I must paint this woman 
in this mirror.’  Being a painter is a good thing, whatever you  go through your mind always 
draws you to the painting, even in tough times. When this exhibition on trauma was 
mentioned, I immediately wanted to paint and display ‘Winter Solstice’.

To me, not knowing who will make my portrait is absolutely not a desire to inhabit a 
trauma. Trauma is a very harsh word in my dictionary,  whoever makes my portrait I do not 
think it can traumatize me, I believe. I considered this as a surprise and I did not want to 
know.  In my mind the word “trauma” is the last thing that could come to my mind  when a 
painting  or displaying a painting is involved; those are actually “positive things” which 
are making me mostly happy. I would not want to experience any trauma or get traumatized  
by anyone. Trauma is like an accident happened to me.

En Uzun Gece 
Winter Solstice, 2017

tuval üzeri yağlıboya oil on canvas
80 x 100 cm



Onur İzci was born in Ankara in 1987. He was graduated from Painting Department Faculty of Fine Arts at Hacette-
pe University in 2014. In 2016 he has started his master’s degree in the same department. He is presently working 
freelance on editorial illustrations and wall paintings. The artist lives in Ankara and continues his works of painting 
and sculpture. 

1987’de Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden 2014 yılında 
mezun oldu. Aynı bölümde 2016 yılında yüksek lisans eğitimine başladı. Editöryal illüstrasyon ve duvar resmi 
alanlarında serbest olarak çalışmaktadır. Ankara’da yaşayan sanatçı resim ve heykel çalışmalarına devam etmektedir.

ONUR İZCİ

MELİS GOLAR : Siz sıklıkla otoportre ve portre çalışıyorsunuz. Resimlerinizde portreler 
çoğunlukla içine kapanık, kendine dönük ve karanlık bir ruh hali içinde beliriyor. Portresini 
yapacağınız Nihal Martlı’nın işleri de sizin eserlerinizden farklı motivasyonlarla oluşsa da, 
kimi zaman size yaklaşıyor ve kimi benzerlikler taşıyor. Bunları göz önünde bulundurarak; 
hiç tanımadığınız birinin portresini yapmak, bu eseri sizin için sipariş bir iş mi yaptı? 
Yoksa serginin konusu olan travma ve  Martlı ile gözlemlediğiniz benzerlikleri / ortak 
yönleri onun portresi üzerinden daha derinde bir yerde incelemenize mi sebep oldu?

ONUR İZCİ :  Hiç tanımadığım birinin portresini yapmak benim alışık olduğum bir süreç 
bu yüzden  bu sergi için yaptığım Nihal Martlı portresi, sipariş bir işten çok benim için yeni 
bir portreyi çalışmak gibiydi. Yeni bir his üzerinden bir ifade ihtiyacı duymadım. 
Çalıştığım portrelerdeki yüz ifadelerini ve kendi izlenimlerim üzerinden oluşturuyorum.  Bu 
da söylediğiniz gibi içine kapanık ve kendine dönük bir hissiyat yaratıyor, o da bir mana da 
tüm resimlerime yansıyor.

M.G. : You are frequently working on portraits and self-portraits. In your works the paint-
ings appear in an introverted, self-focused and dark tone of mood. Even though Nihal 
Martlı’s works, whom you will portray, rise from different motivations they sometimes 
approach yours and involves some similarities with your works. In consideration of all 
this; does a work portraying one whom you do not know, strike you as a commissioned 
work? Or trauma as the subject of the exhibition as well as the similarities / common direc-
tions you observed at Martlı’s works caused you to analyze somewhere more profoundly 
through her portrait?

O.İ. :  It is a familiar process for me to do portraits of people whom I have never known. So 
Nihal Martlı’s portrait I made for this exhibition induced me to work on a new portrait 
rather than on a commissioned work. I did not need an expression over a new sentiment. I 
create facial expressions in my portraits over my own impressions. This, as you say, creates 
a sense of introvertedness and self-focus, which somehow emerges in all of my paintings.

İsimsiz
Untitled, 2017
tuval üzeri yağlıboya oil on canvas
100 x 130 cm
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MELİS GOLAR : Bir röportajınızda önceleri kendi portrenizi çok fazla kullandığınızı ve 
artık başka konular üzerine çalışmalar yapmaya başladığınızdan bahsediyorsunuz. Eserleri 
nizde özellikle kadın portreleri, yüzlerinde eksiltilmiş, çoğaltılmış veya parçalara ayrılmış 
ögelerle, sürreal bir perdenin arkasından göz kırpıyor. Öte yandan işlerinizde kodlama, 
hayvan figürleri ve harfler ile de karşılaşmak mümkün. Bu sergide otoportrenin sipariş 
üzerine yapılıyor olması, yukarıda bahsedilen düzlemleri de düşününce, sizin için nasıl bir 
araya geldi? Yeniden kendinizi konu alıyor olmanız bu otoportrede ne tür bir değişimle 
karşımızda?

MERVE MORKOÇ : Uzun süredir portrelerle çalışıyorum ama kendimi yapmam 
istendiğinde önce dağıldım, sonra parçaları toplamaya koyuldum. Toplamak için çok çaba 
harcadığımı görünce dağınık bırakmam gerektiğini anladım. Sonra bu dağınık hali koruma 
ve kendimi ufak detaylardan çıkarmanın üzerine gittim. Hem kendime çok parçalı 
bakmanın hem de çalışırken her yere dağılmanın bir sonucunu görüyoruz diyebilirim.

M.G. : In an interview you were talking about the fact that earlier on you have exploited 
your self-portrait many times and now you have started to work on different subjects. In 
your works, especially women portraits are winking with scratched, multiplied or 
fragmented faces behind a surreal curtain. On the other hand, it is also possible to encoun-
ter encodings, animal figures and letters in your works. How do you think all of these above 
mentioned planes come together in this exhibition considering the fact that this is an 
ordered  self-portrait? What kind of breakthrough do we have in this self-portrait where 
you take yourself as a subject once again?

M.M. : I have been working on portraits for a long time, however when I was asked to make 
my own portrait at first I came apart, then I sat down to collect the pieces together. When 
I realized that I was trying too hard to band it together, I came to the conclusion that I had 
to leave it scattered. Then I went on to preserve this messy state and to get rid of small 
details. I can say that we see the result of on the one hand of breaking apart every time I 
look at myself and on the other hand scattering everywhere while I work.

MERVE MORKOÇ

Merve Morkoç, 1986'da İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Sanat ve Tasarım eğitimi 
aldı. Sanatçı, ilhamını kendisini daha özgür hissettiği sokak kültürü ve dokusundan alıyor. Morkoç internet, sokak, 
galeri duvarları gibi çeşitli alanları her boyuttaki kâğıt ve malzeme ile verimli birer üretim alanına dönüştürüyor. 
Sanatçı bu anlamda kendisini kuşatan kentsoylu animasyon figürleri, reklâm filmleri ve anlatım biçimlerinden de 
açıkça besleniyor. Morkoç, çalışmalarını İstanbul'da sürdürmektedir.

Merve Morkoç was born in 1986 in Istanbul. She studied Arts and Design at Mimar Sinan Fine Arts University. The 
artist gets her inspiration from the street culture and pattern where she feels more independent. Morkoç transforms 
various platforms such as the internet, streets or gallery walls by using papers and materials of all sizes into a 
productive production space. In this sense, the artist evidently gets nurtured by the bourgeois animation figures, 
advertising movies and narrative forms surrounding her. Morkoç continues her works in İstanbul. 

İsimsiz
Untitled, 2017

ahşap üzerine sprey, akrilik boya
spray paint and acrylic on wood

100 x 150 cm



MELİS GOLAR : Bu sergide Dirk Bouts’un (1470-75) ‘Christ and the Virgin Diptych’ 
isimli İsa’yı konu aldığı bir portreden ilham aldığınız bir eser ile katılıyorsunuz. Bu yorum, 
sizin eserlerinizde sıklıkla eleştirdiğiniz medya, iktidar, güç, popülarite gibi konulardan 
hangi doğrultularda besleniyor? Merve Morkoç’un portresinde gördüğümüz bu ifade 
karmaşıklığını bugünle nasıl bağdaştırdınız?

ALİ ELMACI : ‘Kötüleri En Fazla İyiler Öldürür’ serisinin ilk resmi Merve’nin portresi 
olacak. Bu portrede Merve’yi güldüğü ile ağladığı belli olmayan bir şekilde resmediyorum. 
Dirk Bouts’un resminde de İsa’nın acısını betimleyen kanlı gözler kederin habercisiyken, 
hikaye bugüne uzandığında benim için gözünü kan bürümek deyimiyle transformasyona 
uğruyor. Bu portre benim yeni oluşturduğum bir serinin başlangıcı olsun istedim. İsa yalnız 
bir adam,  bir mal varlığına sahip değil ama kitleleri peşinden sürükleyebilecek bir manevi-
yata sahip. Bugün önemli biri olmak ve kitleleri peşinden sürüklemek ancak büyük prodük-
siyonlarla mümkün olabiliyor. Büyük prodüksiyonlar da paranın habercisi... Bu sanat 
dünyasında da benzer şekilde işliyor.

Burada Merve’nin önünde bir Batman figürü var. Batman’in kahramanlığı da yine maddi-
yata dayalı bir gücü simgeliyor.  Kendine ait olan yeteneklerden çok, dünyevi bir gücü var 
bir bakıma. Bugünün kutsalı da, kahramanı da maddiyatla ölçülüyor. Bu serimin ilk dene-
mesini de işlerini beğeniyle takip ettiğim, sevdiğim bir sanatçı arkadaşımı konu alarak yer 
verdim. Tüm bu temaların arasında Merve kızgın mı ağlıyor mu gülüyor mu; kafa 
karışıklığı yaratıyorum ve bugünün yaşadığı ikilem ve kaotikliği bir travma olarak görüyor 
ve Merve’nin yüzüne yansıtıyorum.

M.G. : In this exhibition you are participating with an artwork that has been inspired by 
Dirk Bouts’ (1470-75) ‘Christ and the Virgin Diptych’ titled work that takes Christ as a 
subject.  From which directions does this interpretation get nurtured on the themes such as 
media, power, popularity that are encountered frequently in your works? How did you 
reconcile the complecity of expression we see in Merve Morkoç‘s portrait with today?

A.E. : The first picture of the series of 'The Evil Ones Get Killed Mostly by the Good Ones' 
will be Merve's portrait. In this portrait, I portray Merve in an indeterminate state between 
laughing and crying. While in the picture of Dirk Bouts, the blooded eyes that depict Jesus' 
suffering are indicative of grief, it is transformed by the expression of “seeing red” when 
the story reaches out to me today. I wanted this portrait to be the beginning of a new series 
I compose. Jesus is a lonely man, not possessing assets, but commands a spirituality that is 
capable of leading masses behind him. Today it is only possible to be significant and to 
guide the masses with the help of big productions. And big productions are the messengers 
of money... This works in the same way, in the art world as well. 

There is a Batman figure in front of Merve. Batman's heroic character symbolizes a power 
based on materialism. In a way he commands a worldly power rather than his own talents. 
Today's sanctuary and hero are both materially designated. I made the first attempt of this 
series by taking as the subject an artist friend whom I have been following with an admira-
tion and appreciation. Amidst all these themes, I am creating a confusion whether Merve is 
angry or sad or laughing, further I view this dilemma and chaos that we experience today 
as a trauma and I project it on Merve's face.

ALİ ELMACI

Ali Elmacı 1976 Sinop’ta doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Resim Bölümü’nden 2010 yılında mezun oldu. 
Sanatçı tuval resimleri, desen ve heykel çalışmalarında, iktidar, güç, sermaye, medya ve otorite temalarına yer verir.  
Elmacı kendi deyimiyle ‘çirkin ve kötünün’ resmini yapar. Sermayenin getirdiği otorite ve gücün birbirine benzer 
sistem ve karakterleri oluşturmasını kendine özgü eleştirel bir dille üretimine aktarır. Elmacı bugüne kadar 4 solo 
sergi açmış ve 2013 Contemporary İstanbul’da proje alanında işleri sergilenmiştir. Sanatçı İstanbul’da yaşıyor ve 
çalışıyor.

Ali Elmacı was born in 1976 in Sinop. He graduated from Faculty of Fine Arts Painting Department at Mimar Sinan 
University in 2010. The artist works on canvas paintings, drawings and sculptures on the themes of power, govern-
ment, capital, media and authority. Elmacı paints in his words ‘the ugly and evil' in his works. He transposes his own 
language of criticism on the authority and power that the capital bears systems and characters which appear always 
similar to each other. Elmacı has opened 4 solo exhibitions so far and in 2013 Contemporary Istanbul he has 
exhibited his works on the project area. The artist lives and works in İstanbul.

En Çok da İyiler Öldürür Kötüleri I 
The Evil Ones Get Killed Mostly by the Good Ones I, 2017
tuval üzeri yağlıboya oil on canvas
50 x 60 cm



MELİS GOLAR : Sanatçıların geçmişteki bir imgeden etkilenerek veya etkileşime geçerek 
kısacası kendileriyle özdeşleştirdiği  kişi, obje, veya mekanları kullanarak kendilerini 
betimlediklerine pek çok kez rastlanmıştır. Günümüzde ise insan çevresinin/sosyal ortamın 
onu tanımlaması ve  bireyin bunun üzerinden var olma durumu çok daha ön plana çıkmıştır. 
Bu iki durum içinde öznelliğin nerede durduğunu düşünüyorsunuz? Eserinizle bunu 
ilişkilendirmek mümkün mü?

ASLI NARİN :  İlk durumda sanatçılar için işlerinde bazı ifadeleri kendi araç ve alanlarında 
değil de başka hazır nesne ya da kavramlarla yansıtmaları kendilerini çok güçlü bir şekilde 
özdeşleştirmelerinden kaynaklandığını düşünüyorum. En azından kendim için öyle 
hissediyorum. Bir obje ya da fotoğraf ile o kadar özdeşleşirim ki onu taklit etmeye ya da 
yeniden yorumlamaya gerek duymam. Onu olduğu gibi seyirci ile buluşturup kendi 
gördüğüm açıdan göstermeye çalışırım. Kendi işimde de bir nebze bunu yapıyorum 
diyebilirim. Fotoğrafları parçalayıp bambaşka bir şeye çok da dönüştürmeden, kendi 
yorumumla sunmaya çalışıyorum.

İkinci durum ise ilk başta aklıma sosyal medyayı getiriyor. İnsanların beğeni sayılarına 
göre poz vermeleri ya da profillerini ona göre düzenlemeleri bir çeşit kendi benliğinin 
kürasyonu. Farkında olmadan hepimiz yapıyoruz ama konuşmalardan ya da paylaşımlar-
dan bu durumun bazıları için çok önemli olduğunu hissedebiliyoruz. Bu neredeyse kendini 
temsil etmede gerçekliğin kaybolması gibi bir şey. Benim işimdeki durum ise biraz terapi-
sel ve aydınlatıcı yönü var gibi hissediyorum. Kendi ilhamımı ararken birinin gelip; beni 
birine ya da doğruyu söylemek gerekirse birinin verdiği pozlardan dolayı bana benzetmesi 
bana biraz beni anlatan bir durum. Hem de hiç düşünmediğim bir zaman diliminde benim 
fotoğrafa bakış açımın ne olabileceği ile ilgili... O yüzden karşıdaki kişinin beni analiz edip 
beni tanımladığı bir durum. Fotoğrafçı olmama rağmen kendim fotoğraf makinesi önünde 
durmakta zorlanıyorum. Çok kolay poz veremiyorum. Fotoğrafları bulan ve bana benzeten 
kişinin yorumu ise; zamanında daha az ve öz fotoğraf çekildiğinden poz vermenin önemine 
rağmen benim bunu ciddiyetle değil eğlence ve mizahla harmanlayacağımı düşünmesi 
dikkatimi çekti.

M.G. : It has been encountered many times that artists are influenced by an past symbol  or 
interact with it and hereby depict themselves by associating with a person, an object, a 
place. Nowadays, the situation of being redefined and eventually existence of an individual 
by his/her envirenment and social circle came much more to the fore front. Where do you 
think individuality stands in between these two conditions? Is it possible to relate your 
work to these cases?

A.N. :  In the first case, I think the strong association of artists originates from the fact that 
they articulate themselves in a very strong way, reflecting some expressions in their works 
not through their own tools and fields but in other ready objects or concepts. At least I feel 
like that for myself. I am united so much with an object or a photograph that I do not need 
to imitate it or reinterpret it. I try to make it meet with the audience and show it in the way 
I see. I can say that I do this  a little bit in my own works.  Without cutting the photos apart 
and turning them into something completely different, I try to present them with own inter-
pretation.

The second situation brings to my mind  social media at first. It is a kind of curation of 
one's self to pose as per to the  number of likes  one receives or to arrange profiles accor 
dingly. We all do it without realizing it, but we can feel that this situation is very important 
for some people, from their talks or shares. This is almost like disappearance of your reali-
ty in representation of  one self. In my case, I feel like it has somewhat a therapeutic and 
enlightening aspect. While I search for my own inspiration when someone comes along to 
tell me that I resemble a person or actually, the way the person poses looks like me  all this 
is telling me something about myself. And it even concerns my prospective viewpoint to the 
photography at the time I was  expecting to the least... This is the condition of a person has 
analyzed and identified me. Although I am a photographer myself, I am having difficulty 
standing in front of the camera. I can not pose very easily. As to the interpretation of the 
person who found tha photographs and likened me, despite the importance of posing, since 
earlier taking sel-portraits had to be few and succinct, what caught my attention was that 
she supposed I would do it without being too serious, blending it with fun and mischief.

ASLI NARİN

Aslı Narin was born in 1985 in Istanbul. Narin has graduated from Visual Arts and Visual Communication Design 
Department at Sabancı in 2008. She has completed her master's degree in the same field at Goldsmiths, University 
of London. The artist opts to use conceptual photography, rather than catching a moment with the camera she 
prefers to make the spectator feel an experience or on emotion. Narin makes archives on the photographs she has 
taken or collected and attempts to create different ambiances or worlds by building new connections between them. 
She focuses on the subjects of journey and discovery while having an effort on internal exploration. The artist has 
participated in many group exhibitions since 2008 and has opened two personal exhibitions so far and her works 
have been selected and exhibited in Istanbul Modern's photography collection. Narin, continues her PhD at Art 
Competence Department of Yıldız Technical University, and currently teaches photography and design courses at 
Visual Communication Design Department of Kadir Has University.

Aslı Narin 1985’de İstanbul’da doğdu. Narin 2008 yılında Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim 
Tasarım Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını aynı alanda Goldsmiths, University of London’da tamamladı. 
Fotoğrafı kavramsal bir şekilde kullanmayı seçen sanatçı, fotoğraf makinesi ile bir anı yakalamaktansa bir duygu ya 
da deneyimi izleyiciye hissettirmeyi tercih eder. Çektiği ya da topladığı fotoğraflar ile arşivler oluşturan Narin, 
bunları yeni bağlantılar ile kurgulayarak farklı atmosferler ya da dünyalar yaratmayı dener. Yolculuk ve arayış 
konuları üzerine yoğunlaşarak içsel bir araştırma çabasındadır. 2008’den beri pek çok grup sergisine katılan sanatçı, 
bugüne kadar iki kişisel sergi açmış olup, çalışmaları İstanbul Modern in fotoğraf koleksiyonuna seçilmiş ve 
sergilenmiştir. Eğitimine Yıldız Teknik Üniversitesi Sanatta Yeterlilik Bölümü’nde doktora yaparak devam eden 
Narin, halen Kadir Has Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü’nde fotoğraf ve tasarım dersleri vermektedir.

Çekim Yasası 
Law of Attraction, 2017

suluboya kağıdı üzeri cyanotype baskı 
cyanotype print on watercolour paper

23 x 31 cm ( adet each )



GÖRKEM ERGÜN

MELİS GOLAR : Günümüzde fotoğraf pratikleri, kullanılan teknoloji ve sergileme biçim-
lerinin gelişmesiyle belirli teknik ve kavramlara yönlenildiği bir gerçek. Siz bu sergide 
kendi yöntem, teknik ve üretim sürecinizi Aslı Narin’in portresi üzerinden uygulamayı 
tercih ettiniz. Serginin sanatçıların hem bireyselliğinde hem birbirleri arasındaki üretim ve 
iletişimi ortaklıklar, benzerlikler, karşıtlıklar, karşılaşmalar üzerinden kurcalamayı hede-
flediği platformu;  sizin için bu çarpışma alanlarında Narin’in portresini yaparken nasıl 
şekillendi?

GÖRKEM ERGÜN : Farklı bir tecrübe oldu diyebilirim. Özellikle son dönemde ürettiğim 
işlerimin odak noktasında hep insan ve onunla var olan duygular, olaylar vb. yer alsa da, 
hemen hemen hiçbir yüze, ifadeye, doğrudan görülene yer vermiyorum. Portrenin bu 
anlamda bazı zorlukları olacağı açıktı. Portre deyince ilk olarak; ‘‘bir kimsenin genellikle 
belden yukarısını gösteren imge’’ akla geliyor. 

Ben Aslı'nın portresinde, hem kendi takıntılarımla hem de Aslı'nın özellikle saplantılı 
olduğu bir konuyla ortak nokta bulmaya çalıştım. Çalışma yöntemlerimi yok saymadan 
Aslı'nın ‘‘su’’ ile olan ilişkisini nasıl yansıtacağımı düşündüm. Fotoğrafa yaptığım müda-
haleler ve sergileme biçimi ile de bunu desteklemeye gayret ettim. Böyle bir kadrajı tercih 
ederek hem Aslı'nın arka planla gerçekçi olmayan ilişkisini, hem de izleyicinin aşina 
olmadığı, tansiyonu yüksek bir atmosferle karşılaşmasını sağlamaya çalıştım.

M.G. : It is a fact that today’s photographic practices using highly developed technology 
and exhibition formats directed towards specific techniques and concepts. In this exhibi-
tion you have chosen to make Aslı Narin’s portrait interpreting your own method, 
technique and production process. The exhibition’s platform, in which both the individuali-
ty of the artists and the production and communication between them are encouraged 
through partnerships, similarities, contradictions and encounters; how did it shape for you 
in Narin's portrait in these areas of collision?

G.E. :  I can say it was an unusual experience. Especially within the last period of my work 
my focus is on the human and the emotions, events residing within him and so on, neverth-
less I almost never give to any face, expression, or direct view. It was clear that, the portrait 
would have some difficulties in this sense. When the portrait is mentioned, the first image 
that comes to mind is ‘the image which most often depicts someone from the waist up’. 

In the portrayal of Aslı, I tried to find a common point between my own obsessions and a 
subject that Aslı was especially obsessed with. Without disregarding of my working methods, 
I put an effort to reflect the relationship of Aslı and "water". I tried to support it through the 
manipulations I made on photographs and exhibition methods. By choosing such a framing, 
I tried to implement the unrealistic relationship between Aslı and the background, as well as 
to attempt to face the viewer with the unusual, high tension ambiance.

Born in Ankara in 1981, Görkem Ergün graduated from the Communication Department of Anadolu University and 
received his master's degree from Design Department at Kadir Has University.  Since 2007, he has participated in 
many group exhibitions and has opened 3 personal exhibitions. Ergün’s work focuses on destruction, violence, fear 
and such issues that exist and develop at the individual and social levels. He strives to be in the midst of a production 
process in which conflicts, and oppositions, developing with small-large interferences and strata, ritualized, 
touched, reduced to a single one, fossilized, experimented, re-dimensioned, hardened, improvised, structured and 
thus eventually either progressing or declining. The artist continues his works in İstanbul.

1981 yılında Ankara'da doğan Görkem Ergün, lisansını Anadolu Üniversitesi İletişim Bölümü’nde, yüksek lisansını 
ise Kadir Has Üniversitesi Tasarım Bölümü’nde tamamladı. 2007 yılından başlayarak birçok grup sergisine katıldı 
ve 3 kişisel sergi açtı. Ergün işlerinde bireysel ve toplumsal düzeyde var olan ve gelişen tahribat, şiddet, korku gibi 
meselelerin üzerine gider. Çatışmaların, karşıtlıkların içinde olduğu, küçük-büyük müdahaleler ve katmanlarla 
gelişen, ritüel halini alan, dokunulan, tek’e indirgenen, fosilleşen, denenen, boyutlanan, sertleşen, doğaçlama 
yapılan, yapılaşan ve gelişerek veya gerileyerek giden bir üretim sürecinin ortasında olmaya gayret eder. Sanatçı 
İstanbul’da üretimlerine devam etmektedir. 

İsimsiz
Untitled, 2017
arşivsel pigment baskı
archival pigment print
61.5 x 90 cm ( adet each )



AYKUT ÖZ

MELİS GOLAR : Bedeninizin gerçekliği ile zihinsel varoluşunuz bir heykele dönüşmüş 
gibi. Düşünceleriniz, öğrendikleriniz, yaşadıklarınız varoluşumuzu bize hissettiren 
ağırlıklar mıdır? Yoksa siz burada otoportreniz üzerinden varlığa ve benliğe bütünsel bir 
bakışla mı yaklaştınız?

AYKUT ÖZ :  Benliğimiz çok katmanlı bir bütün bence. Birçok rolümüz, kimliklerimiz ve 
sorumluluklarımız var. Aynı zamanda da tutarlı bir karakter çizmemiz gerekli görülür 
hayatta. Bir yanımızla kendimizi yere göğe koyamaz sürekli egomuzu okşarken, diğer 
yandan içinde bulunduğumuz rollerin, kimliklerin getirdiği baskı ile olduğumuzu zannet-
tiğimiz ya da idealize ettiğimiz benliğimizi artık yok saymak istediğimizi hissederiz zaman 
zaman. 

Hatta belki sıkça! Birçoğumuz da kendince “ben” den kurtulmanın yollarını arar. Kimi balık 
tutar, kimi bulmaca çözer kısa vadede. Kimi de din ve başka spiritüel yollar vasıtasıyla 
kendinden biraz olsun kurtulmaya çalışır. Birçoğumuz da kurtulmayı başardığını düşünür. 
Ben ise bunun çok da mümkün olmadığını düşünüyorum. Sevmediğimiz yönlerimiz, 
başarısızlıklarımız, diğer insanlarla olan tatlı ya da tatsız ilişkilerimizle, içimizde oluşması-
na engel olamadığımız olumsuz duygularımızla benliğimiz bazen gerçekten taşıyamaya-
cağımız kadar ağır gelebilir bize. Tüm ağırlığına rağmen onu taşımaya devam ederiz. Ne 
kadar atmaya kurtulmaya çalışsan da o gelir seni bulur “BENden kurtulamazsın” diyorum.

M.G. : It seems that the reality of your body and your mental existence have turned into a 
sculpture. Do you think that your thoughts, what you have learned, experienced are the 
weights that make us grasp your existence? Or did you approach with a holistic view of 
being and self through self-portraits?

A.Ö. :  I think our being is a multi-layered whole. We have many roles, identities and respon-
sibilities. At the same time, it is necessary to construct a consistent personality in life. 
While on the one side incessantly caressing our egos and continuously exalting ourselves, 
on the other side we sometimes feel like wanting to ignore ourselves under the burden 
created by our identities or our idealized selves. 

Maybe even quite often! Most of us, look for personal ways to escape from ‘‘myself ’’. Some 
catch fish, some solve puzzles in the short term. However some try to evade themselves to 
a small extent through religion and other spiritual paths. Most of us think that they 
succeeded to escape. However I do not think that it is possible. Our traits we do not like,  
our failures, our sweet or bitter relationships with others, our negative emotions that we 
can not prevent from emerging within can sometimes strike us to be so heavy as not to be 
possibly carried. In spite of its weight, we still keep carrying it. The more you try to get rid 
of it, the more it comes back to find you. ‘‘You can not escape from ME’’ I say.

Aykut Öz 1970 Ankara’da doğdu . Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden 1995 
yılında mezun oldu. 2010 yılında yüksek lisans derecesi aldı. Sahne dekorasyonu, stop-motion canlandırma, resim 
ve heykelle ilgili çeşitli projelerde yer aldı. Bu güne kadar sekiz kişisel sergi açtı. Öz, ele aldığı konuları farklı 
medyumlarla aktarır ve temelde bu konular; insanın dünya üzerindeki benmerkezci tavrını odağa alır. Halen, heykel 
resim ve canlandırma çalışmalarının yanı sıra Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde sahne ressamı olarak görev 
yapmaktadır. Öz, Ankara’da yaşamakta ve çalışmalarına stüdyosunda devam etmektedir.

Aykut Öz was  born in 1970 in Ankara. He graduated from Faculty of Fine Arts, Department of Sculpture at Hacette-
pe University,  in 1995 and received master’s degree from the same department in 2010. He has taken part in various 
stage designs, stop motion animations, projects involving painting and sculpture. He has opened eight individual 
exhibitions up to now. Öz conveys his subjects with various mediums and basically these topics are focusing on, the 
self-centered attitude of human in the world. Besides working on sculpture, painting and animations, he is presently 
working as a stage painter by the Ankara State Opera and Ballet. Öz currently lives and works at his studio, in 
Ankara.

Benden Kurtulamazsın 
You Can’t Escape From Me,2017

karışık teknik mixed media
84 x 82 x 74 cm 



UZAY ÇÖPÜ

MELİS GOLAR : Siz eserlerinizde karanlık, histerik, takıntılı, sıkışmış kısacası rahatsız 
edici sayılabilecek ögeler ve karakterler sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bu imgeler bir şekilde 
dehşetle hivici bir araya getiriyor, fakat ikisiyle de tam anlamıyla örtüşmüyor. Sizi karak-
terleri oluştururken güdülendiren unsurlar; Aykut Öz’ün portresinde nasıl bir hal aldı? Bu 
çalışmada Aykut Öz’ü travma ile ilişkilendirdiğiniz alanlardan bahsedebilir misiniz?

UZAY ÇÖPÜ :  Ben bir köprüyüm ve sonsuz bir otoyolda minicik bir viyadüğüm, görevim 
bu. Büyülü bir geçit gibi düşünün bu köprüyü, bir galeriye benzer şekilde ve düşünün ki bu 
köprüden geçenlerin; insanın çocuksu, kuralsız, tekinsiz ve karanlık tarafına denk gelme 
olasılığı yüksek. Şeytana uymaya karar verdikleri o ilk an, travma sonrası gönül rahatlığıy-
la verilebilecek karar, ya da en sonunda “ben nasıl bu hale geldim” köprüsü. Işık ve gölge 
bunu anlatmak için “geleneksel” olarak uygun bir araç ve abartılı karikatürize suretler de 
bence halen çarpıcı bir etkiye sahip, insanın bu tekinsiz potansiyelini anlatmak için. 

Aykut Öz ile ilk tanıştığımda, nedenini bilmiyorum, belki de kafamızdaki stereotiplerle ya 
da tam olarak kendi travmalarımla alakalıdır, bu adam şeytani bir karar verse nasıl 
gözükürdü diye düşündüm. Birkaç görüşmeden sonra “benim de yüzüm kötü adam gibi, 
gözler içeriye doğru ve küçük, alın kocaman falan...” diye bir yorum yaptı (gülüşmeler) ve 
o anda doğru bir karar aldığımı anladım. Kötücül bir ruha sahip olduğunu hiç sanmıyorum 
fakat öyle olsa nasıl olurdu hakikaten kötü adam gibi karanlıklardan çıkıp gelse nasıl 
gözükürdü düşüncesinden kurtulamadım. Zaten tasvirlerimin büyük bir bölümü travmatik 
temsiller sayılabilirken ben de bu fırsatı kaçırmak istemedim ve böyle bir oyuna dönüştü. 
Kim bilir belki de Aykut'un paralel zamandaki kötü ikizi tam da böyledir. Kısacası travma 
bir kurgunun parçasıydı bu sefer ve ihtimaller dahilinde olan her şey resmetmeye değerdi.

M.G. : In your works, we are often confronted with the dark, hysterical, obsessive, stucked 
in short almost disturbing imagery and characters. These images combine the satirical 
with the terrifying though they do not exactly overlap with neither of them. How did the 
elements that drove you to create these characters; re-shape at Aykut Öz’s portrait? Can 
you mention about your study fields in which you associated Aykut Öz’s portrait with 
trauma?

U.Ç. :  I am a bridge and a tiny viaduct on an endless highway, this is my mission. Think of 
this bridge as a magical gateway, similar to a passage, and think of the people who pass 
over this bridge have a high probability of meeting the childish, irregular, uncanny and 
dark side of a person. The first moment they decide to follow the devil, the decision to be 
made with peace of mind after a trauma, or the bridge of inquiring ‘‘how I ended up like 
this’’. Light and shadow is a ‘‘traditionally’’ suitable means to describe this, and the exag-
gerated animations, I believe, perhaps still have a striking influence, to describe this 
uncanny potential of man.

When I first met Aykut Oz, I do not know why, perhaps it is related to stereotypes in our 
heads strictly to my own traumas, I imagined how this guy would look like if he made a 
demonic decision. After a few interviews he made a commentary ‘‘My face looks like a evil 
man, the eyes deeply set in and small, a high forehead ect...’’(laughs) and I realized at that 
moment that I had made the right decision. I do not think at all he has an evil soul, but if it 
were so, how would it seem, if he came out of the darkness like a bad man, that I could not 
get rid of this thought. In fact, most of my portrayals depictions can be considered as 
traumatic representations, so I did not want to miss this opportunity and it turned into such 
a game. Who knows, perhaps Aykut's twin in a parallel time is exactly like this. In short, 
trauma became part of a fiction this time, everything within potentialities was worth painting.

Uzay Çöpü 1984’de Ankara’da doğdu. 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 
Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Erasmus Programı kapsamında, 2008 – 2009 eğitim döneminde Çek 
Cumhuriyeti Jan Evangelista Purkyne Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürdü. Eserleri; Ankara, İstanbul, Bursa, 
Wiemar, Usti Nad Labem ve Prag'da düzenlenen çeşitli sergilerde yer aldı. 2012 yılından bu yana dört kişisel sergi açtı. 
Çalışmalarında büyük ölçüde çizgiyi esas alan sanatçı, var olan geleneksel çizim ve resim tekniklerinden faydalanarak, 
gelecek ile geçmişin biçimsel olarak nasıl bir araya getirilebileceğini sorgulayan işler üretir. Sanatçı bugünün 
kültürünün hayatımızdaki kabusvari / kara-mizahi etkisini ve bu etkinin ötesinde ve sonrasında olabileceklerin ihtimal 
alanlarını inceler. 2017 yılında Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim ve Tasarım 
Bölümü’nde yüksek lisans (MA) eğitimini tamamlayan sanatçı, Ankara’da yaşıyor ve çalışmalarını sürdürüyor.

Uzay Çöpü was born in Ankara in 1984. He graduated from Painting Department of Fine Arts Faculty at Hacettepe 
University in 2010. He resided in Czech Republic where he studied as an exchange student within Erasmus program 
at Jan Evangelista Purkyne University in 2008 – 2009 academic period. He has participated in several group 
exhibitions including in Ankara, İstanbul, Bursa, Weimar, Usti nad Labem and Prague. He has opened four solo 
exhibitions since 2012.  Basing his work upon drawing, he utilizes the existing traditional drawing and painting 
techniques to produce his works that question how the past and the future can be combined The artist examines the 
nightmarish / black-humorous influences of today's cultures that effects our lives and experiments with the ranges of 
probability of what may be beyond and in these influences. In 2017, he completed his studies at the Department of 
Communication and Design of the Institute of Economics and Social Sciences in Bilkent University. The artist lives 
and continues his works in Ankara.

Aykut V.2, 2017
tuval üzeri pastel 
pastel on canvas
70 x 100 cm 



GÜNNUR ÖZSOY

MELİS GOLAR : Heykellerinizde görmeye alışık olduğumuz soyut amorf formların dışına 
çıkıp, otoportre olarak  ürettiğiniz eserle bizi şaşırttınız. Materyal seçimleriniz de oldukça 
ilginç. Örneğin pirinç, heykellerinizde kullandığınız bir materyal. Bu kez farklı bir ideal 
üzerinden kullanılmış. Kullandığınız materyaller ve eserin motivasyonlarından biraz 
bahseder misiniz? 

GÜNNUR ÖZSOY :  Portre, otoportre denildiğinde aklıma ilk gelen Leonardo da Vinci’ 
nin Mona Lisa portresidir. Rembrandt’ın otoportresini farklı zamanlarda defalarca yapması 
ve Van Gogh’un kulağı kesik otoportresi beni  hep çok etkilemiştir.

Günümüzde akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla, selfie (özçekim) trend olma özelliğini 
elinden bırakacağa benzemiyor. Tanıdığım ve tanımadığım kişilerin selfie çekerken halleri 
ne ve sonrasındaki yorumlara bir çok kez şahit olmuşumdur. ‘‘Burada güzel çıkmışım’’, 
‘‘burada çirkinim’’, ‘‘bu seksi’’, ‘‘bu çok masum’’, ‘‘bunu paylaşacağım’’, ‘‘sileceğim’’ 
gibi cümleler kişilerin kendilerini nasıl göstermek istedikleriyle çok alakalı. Hatta bazı 
uygulamalar kullanarak, olduklarından çok daha farklı bir görüntü elde etmek de 
günümüzde oldukça yaygın.

Otoportreme başlarken, geçmiş ile şimdi arasındaki portre ve selfie ilişkilerini gözden 
geçirerek yol aldım. Zihinlere kazınmış portre imajlarına meydan okumak ve kendimi nasıl 
ifade edebileceğimi bulmaya çalışmak, benim gibi en büyük iddiası her zaman soyut işler 
üreten bir sanatçı için heyecan vericiydi.

Bir heykeltraş olarak, malzeme benim için hep çekici olmuştur. Otoportremde kullandığım 
malzemeleri, ruh hallerimi değerlendirerek seçtim. Bir gün psikanalistimle yaptığımız 
seanslarımız sırasında ansızın ağzımdan ‘çok kırılganım’ lafı çıkmış ve nasıl söylediğime 
şaşırarak çok irkilmiştim. Çünkü kesinlikle kırılgan bir kişi olarak tanınmak istememekle 
beraber itiraf ettiğim gibi kırılganım. Kırılganlığın en kaba temsili benim için cam. Ancak, 
camı fanus biçiminde kullanırsam, hem göstermek hem göstermemek istediğim duyguları 
barındırabileceğimi düşündüm. 

Hayatı ve ölümü eş zamanlı yaşadığım için fanusun içinde plastikten yapılmış bahar dalları 
kullandım. Heykellerimde geçmişe dair hatırlatmalar yapmak istediğimde kaide 
kullanırım. Bu cam fanusun bir kaidesinin olması, onun  yerle hatta toprak ile bağına işaret 
etmek içindi. Kaidede kullandığım ışıldayan pirinç madeni; benim sadece sevdiklerimi 
düşündüğümde kullandığım bir malzeme olmuştur. Fanusun içinde kullandığım çivit 
mavisi pigment ise iç dünyamı dışa vurmamı sağlayarak benim geçirgenliğimi temsil eder 
ve bir akışkanlık duygusu yaratmayı hedefler.

Otoportremi düşündükçe bunun bir oto-portre mi yoksa bir natürmort mu olduğunu sorgu-
ladım. Benim cevabım hem sanat tarihi bağlamında hem duygularım manasında her 
ikisinin de geçerli olduğudur.

13 yaşında bir oğlum var ve Ömer’e otoportremin fotoğrafını gösterdiğimde “Küçük 
Prens’ten mi etkilendin?” sorusuyla karşılaşmam da benim düşünmediğim ama başka 
kapıları aralayacak fikirlere işaret etmektedir.

M.G. : You have surprised us this time with your self-portrait by leaving the accustomed 
abstract amorphous forms in your sculptures. Your material choices are also very interest-
ing. For instance, brass is a material that you frequently use in your sculptures. This time 
it is used for a different idea. Could you dwell a little bit about the materials you used and 
the motivations of the work?

G.Ö. :  When I think about self-portrait, Leonardo da Vinci’s Mona Lisa comes to my mind 
at first. I have always been very impressed by Rembrandt's self-portraits repeatedly done 
at different times and Van Gogh's cut eared self-portrait.

In consequence of the spread of smartphones nowadays, selfie is not going to let go off 
remaining a trend. I have witnessed many times people I know or do not know taking selfies 
and later writing comments. The statements that they give such as; ‘‘I look nice in here’’, 
‘‘here I am ugly’’, ‘‘this one is sexy’’, ‘‘this is innocent’’, ‘‘I will share this’’, ‘‘I am going to 
delete it’’, are related with how they want to present themselves. Using some applications, 
it is even common today to get a much different image than what they look like.

As I started self-portraiture, I have proceeded reviewing the relations of the portraits and 
selfies between the past and the present. It was exciting for me as an artist who always has 
her greatest assertion in producing abstract works, to challenge the portrait images 
incredibly familiar in minds and trying to find ways of expressing myself.

As a sculptor, the materials have always been attractive to me. I chose materials that I used 
in the self-portrait by assessing my moods. One day, during one of our sessions with my 
psychoanalyst, I suddenly said ‘I am so fragile' and I was so recoiled and surprised how I 
said it. Though I do not want to be recognized as a fragile person, I am fragile, I admit it. 
To me the roughest representation of fragility is glass. However, if I only use glass in the 
shape of a bell, I thought, I would be able to accommodate both the emotions that I want to 
show and to keep myself.

Since I go through life and death simultaneously, I used spring branches made of plastic in 
the bell glass. When I want to refer to the past, I use the pedestal. The fact that this bell 
glass has a pedestal is a symbol to point out to its roots in ground and even the soil. The 
brilliant brass I used on the pedestal; is used to be a material that I employ when I think 
about my beloved ones. The indigo bluish pigment I used in the bell glass allows to disclose 
my inner world and thus represents my transparency aiming to create a feeling of fluidity.

When I thought about this self-portrait, I questioned whether it was a self-portrait or a still 
life work. My answer is, both are relevant, in the context of art history as well as in terms 
of my emotions. 

I have a 13-year-old son and when I show Ömer a photo of my self-portrait, I come across 
the question ‘‘Are you influenced by the Little Prince?’’ This is pointing to some ideas that 
i had not thought of and could open up other gateways of reflection.

1969 Ankara doğumlu sanatçı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı 
Bölümü’nden mezun olduktan sonra Londra Teknik Üniversitesi Harrow Koleji Gümüş ve Mücevher Bölümü’nde 
eğitimini tamamladı. Sanatçı polyester, keçe, pirinç, bronz, mermer gibi farklı malzemelerle gerçekleştirdiği organik 
formdaki heykellerinde evrensel bir dil oluşturma çabasındadır. Malzemede boşluk yaratmaktan ziyade, boşluğa 
kütleyle müdahale eden Özsoy, biçimsel güzellikler ve kavramsal derinliklerin çarpıcı bileşimini ortaya koyar. Sanatçı, 
1993 yılından bugüne yurt içi ve yurt dışında birçok kişisel sergi açtı ve grup sergisine katıldı. Özsoy İstanbul’da 
yaşamakta ve üretimlerine atölyesinde devam etmektedir.

The artist, born in 1969 in Ankara, after having graduated from the Faculty of Fine Arts Department at Industrial 
Product Design of Marmara University, has completed her studies at Silver Works and Jewellery Department in 
London Technical University’s Harrow College. In her organic formed sculptures made with different materials such 
as polyester, felt, brass, bronze and marble the artist seeks to build an universal language. Rather than creating the 
void in the material Özsoy, intervenes in the void by way masses and presents striking composition of figurative 
beauties and conceptual depths. Since 1993, the artist has held many personal exhibitions both domestically and on 
abroad, participated in group exhibitions. Özsoy lives in Istanbul and continues her productions in her studio.

Otoboyasız Otoportre 
Self-Portrait without Autopaint, 2017

pirinç, cam, plastik çiçek, toz boya pigmenti
brass, glass, plastic flower, powder colour pigment

34 x 34 x 151 cm



BORA AKINCITÜRK

MELİS GOLAR : Bir röportajınızda esinlendiğiniz bir fikirden başlayarak onu bilinçli 
şekilde deformasyona uğrattığınızdan, bunun da bir yerden sonra bilinçsizliğe evrildiğin-
den bahsediyorsunuz. Günnur Özsoy’un heykelleri de bir yerde bütünlüğü bilinçli bozul-
muş yapıların kendi içerisinde tutarlı duruşlarını temsil ediyor. İki durumda da tümden 
gelim söz konusu. Bu sergide, Günnur Özsoy’u yaptığınız portresi sizin için yine bu 
düzlemde mi ilerledi? Bilinçli başlayan fikir nereye yöneldi?

BORA AKINCITÜRK :  2007-2010 yılları arasında resim yaparken aklıma gelen fikirleri 
soyutlaştırmak hatta gizlemek için bu ve benzeri yöntemler uygulamaya çalışıyordum. 
Fakat Günnur Özsoy için yaptığım portre böyle değil. En başından beri tuval boyamaya-
cağımı biliyordum. Portrenin bir şekilde Günnur Özsoy'un işleriyle ilişkilenebilecek bir 
ürün olmasını istedim. Üretim biçimini ve nedenlerini bilmesem de heykellerinde benim 
için formal ve kavramsal olarak bilim kurgu bir tavır var, işlerini beğenmemin ve kendi 
estetik zevklerime paralel bulmamın nedeni de bu. Üretimi işin bu kısmı üzerine giderek 
yapmayı düşündüm.

M.G. : In one of your interviews you tell that, starting with the idea that inspired  you are 
deliberately deforming it, and then from there, it evolves into unconsciousness. The sculp-
tures of Günnur Özsoy also represent some structures whose integrity have been consciously 
deformed, yet who stand coherently in themselves. In both cases, the whole situation is 
deductible. Did the portrait you made of Günnur Özsoy in this exhibition, once again 
advance on this level for you? Where did the idea started in a conscious way lead?

B.A. :  Between the years of 2007- 2010, while  I was painting, i was trying to apply this and 
similar methods in order to abstract and even hide new inspirations that came to my mind. In 
the case of Günnur Özsoy portrait it would not be like that. From the beginning I knew that I 
was not going to paint a canvas. I wanted the portrait as an artwork that can be related to 
Günnur Özsoy's works in some way. Even though I do not know her production style and her 
reasons of production, her sculptures have somehow formed and conceptually sci-fictional 
attitude to me and this is the reason why I find her works parallel to my taste and aesthetic 
likings. I envisioned to produce the work by proceeding on this path of notion.

Bora Akinciturk, born 1982 in Ankara. After completing his BFA at Yeditepe University in Istanbul, he studied at 
Fine Arts Department of Middlesex University in London on graduate level. Akinciturk's work addresses ideas of 
possibility and deals with themes such as aesthetics, social arrangements, feelings and expressions in the digital age, 
working with various media, including painting, drawing, sculpture, performance, digital work, sound and video. 
The artist sets the disposition of his works on pushing the limits of areas related to change, deformation, humor, site 
specificity and collaborative work. Akıncitürk lives and continues his works in London.

1982'de Ankara’da doğan Akıncıtürk, lisansını İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Londra'daki 
Middlesex Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Bölümü’nde yüksek lisans eğitimi aldı. Akıncıtürk; dijital çağın estetik, 
sosyal düzenlemeler, hisler ve ifadeler gibi temaların olası fikirlerini resim, çizim, heykel, performans, dijital 
çalışmalar, ses ve video gibi çeşitli araçlar üzerinden ele alıyor. Sanatçı çalışmalarının düzlemini değişim, 
deformasyon, mizah, mekâna özgülük, ortak çalışmaya dayalı alanların sınırlarını zorlama üzerinden kuruyor. 
Akıncıtürk Londra’da yaşıyor ve çalışmalarına devam ediyor.

Günnur Özsoy Portresi 
Portrait of Günnur Özsoy, 2017
aluminyum üzeri süblimasyon baskı, lazer kesim 5mm pleksi, karabina ve zincirler 
sublimation print on aluminium, laser cut 5mm plexiglass, carabiners and chains
41 x 50 cm 



NAZAN PAK

MELİS GOLAR : Bu sergideki en uzun süredir birbirini tanıyan sanatçı çifti sizsiniz. 
Yalnızca tanımakla kalmıyor aynı zamanda 28 yıldır aynı atölyeyi paylaşıyorsunuz. Sizce 
uzun süredir birbirini tanımanın getirdiği aşinalık; izleyiciyi gerçeğe en yakın otoportre ve 
portrenin çıkacağı düşüncesine yönlendirir mi? Yıllar içindeki bu sanatsal beraberlik iç içe 
geçmiş bir hal alarak; sizin onu, onun da sizi tasvir ettiği bir sürece evrilmiş olabilir mi?

NAZAN PAK : Ela ile uzun yıllardır beraber çalışıyoruz. Aramızda yılların olgunlaştırdığı 
sevgi, bağlılık ve etkileşim var. Bu proje ile karşılaştığımda beni zorlayan şey kendimi 
anlatmaktan ziyade Ela’yı nasıl anlatacağımdı. Onu anlatmak benim için çok duygu yüklü 
bir süreç. Kendimi anlatmaksa daha kolay. Duygularımın işlerime nasıl ve ne ölçüde 
yansıdığından emin değilim, ama kendi tarif ve düşüncelerimi nesnel olarak işlerime 
yansıttığıma inanıyorum.
 
Arada kuşak farkı olmaksızın aynı çevre, duygular ve geçmişi paylaşan iki arkadaş ve 
meslektaş içinde bulundukları anı ne kadar benzer yansıtırlar? Ela’nın beni nasıl anlattığı 
ve benim kendimi nasıl anlattığımdan çıkan iki farklı yorumu aynı anda görmek de heye-
can verici olacak.

M.G. : In this exhibition, you are the ones with the longest relation amongst all artist duos. 
Not only you have known each other for years, you also have been sharing your studio for 28 
years. In your opinion, would the familiarity of the mutual acquaintance for a long time; lead 
the viewers to think that this portrait interpretation is the most accurate one? Could this 
artistic collaboration over the years have become interwined; could it be said that this 
cooperation has evolved into a process whereby you depict her, and vice versa?

N.P. : We have been working with Ela for many years. We cherish the love, loyalty and 
interaction that has matured over the years. What challenged me in this project was that how 
I would describe Ela rather than myself. For me to describe her emotionally laden. It is 
relatively easier to disclose myself. I am not sure about in what way and to what extent my 
feelings are reflected in my works though I do believe that I mirror objectively my own 
characterizations and my ideas.

How could two friends and colleagues with no generation gap having a common environ-
ment, feelings and past illustrate their moment?  It will also be exciting to see simultaneously 
two different interpretations generated by how Ela depicts me and how I expose myself.

Born in 1963, Eskişehir, having received a Bachelor of Arts Industrial Design degree at Middle East Technical 
University, the designer later worked as an apprentice on metal forming at Grand Bazaar, Istanbul. In 1989 Pak 
founded together with Ela Cindoruk a jewelry design and production studio and started to design single or limited 
edition unique productions. The work that Pak produces, consists of bringing three-dimensional geometric forms 
together in a certain order and repetition. Harmony is achieved by multiplication, extension and reduction of these 
three-dimensional pieces. There is also an element of optical illusion that shows concave and convex forms based on 
incidence of light. She cares about the texture in her compositions and uses  materials such as gold, silver, semi-pre-
cious stones, enamel and epoxy. Since 1991 she participated on both national and international level in many group 
and solo shows. Alongside jewelry design she also has received product design awards.

1963'de Eskişehir'de doğan tasarımcı, 1985’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı 
Bölümü'nden mezun oldu. 1985-1988 arasında Kapalıçarşı'da metal işleme üzerine çalıştı. 1989'da İstanbul'da Ela 
Cindoruk ile beraber takı tasarım ve üretim atölyesini kurdu ve tek veya sınırlı sayıda çoğaltılmış özgün tasarımlarını 
üretmeye başladı. Pak’ın ürettiği işler üç boyutlu geometrik formların belli bir düzen ve tekrar içinde bir araya 
getirilmesinden oluşur. Uyumu, bu üç boyutlu parçaların çoğaltılması, genişletilmesi ve indirgenmesi ile sağlar. 
Ayrıca ışığa dayalı içbükey ve dışbükey biçimleri gösteren bir optik illüzyon unsuru da vardır. Kompozisyonlarında 
dokuyu önemseyen sanatçı, malzeme olarak altın, gümüş, yarı değerli taş, mine, epoksiyi kullanır. Sanatçı, 1991 
yılından itibaren yurt içinde ve yurt dışında birçok karma ve kişisel sergide yer aldı Mücevher tasarımı yanı sıra ödül 
ve ürün tasarımları da bulunmaktadır.

Otoportre Self portrait, 2017
foreks üstü baskı, misina

print on forex, fishing line
44 x 44 x 16 cm

fotoğraf photography: Sıtkı Kösemen



ELA CİNDORUK

MELİS GOLAR : Bu sergide, en uzun süredir birbirini tanıyan sanatçı çifti sizsiniz. Yalnız-
ca tanımakla kalmıyor aynı zamanda 28 yıldır aynı atölyeyi paylaşıyorsunuz. Sizce uzun 
süredir birbirini tanımanın getirdiği aşinalık; izleyiciyi gerçeğe en yakın otoportre ve 
portrenin çıkacağı düşüncesine yönlendirir mi? Yıllar içindeki bu sanatsal beraberlik iç içe 
geçmiş bir hal alarak; sizin onu, onun da sizi tasvir sttiği bir sürece evrilmiş olabilir mi?

ELA CİNDORUK:  Olabilir tabii. Birbirimizin laflarını daha bitirmeden tamamlayacak 
kadar, bir bakış ile anlaşacak kadar birbirimizi biliyoruz. Bazen aynı şeyleri giyip 
geldiğimiz de oluyor. İşlerimizde de bir geçirgenlik olması kaçınılmaz sanırım ama bunun 
kararını biz değil de izleyici daha doğru verir kanımca. 

Ben Nazan’ın portresini yapıyorum. Duygularımla şekillendi Nazan aklımda. Onun 
kişiliğinde beni etkileyen, beni duygulandıran özelliklerini görselleştirdim. Çok heyecanlı 
bir proje oldu benim için ve sürpriz olacak Nazan için...

M.G. : In this exhibition, you are the ones with the longest relation amongst all artist duos. 
Not only you have known each other for years, you also have been sharing your studio for 28 
years. In your opinion, would the familiarity of the mutual acquaintance for a long time; lead 
the viewers to think that this portrait interpretation is the most accurate one? Could this 
artistic collaboration over the years have become interwined; could it be said that this 
cooperation has evolved into a process whereby you depict her, and vice versa?

E.C. :  Perhaps. We know each other to the point that we understand each other with a glance 
so that we can finish each other's words before it ends. Sometimes we independently wear the 
same things. It is inevitable that there is a permeability in our works. But I believe the viewer 
could decide better about this fact. 

I am portraying Nazan. She has been shaped through my emotions on my mind. I visualized 
the features that impressed and touched me in her personality. It is a very exciting project for 
me and it will be a surprise for Nazan.

Cindoruk was born in 1963, Ankara having received her Bachelor of Arts Industrial Design degree at Middle East 
Technical University in 1988 she later studied Jewelry and Metals at Parsons’ School of Design in New York. 
Between 1999 and 2005, she worked as a lecturer at of Istanbul Technical University the Industrial Products Design 
Department, and as a lecturer at the Department of Design Culture and Management at Istanbul Bilgi University in 
years between 2000 and 2013. In 1989 she began to design and produce jewelry at her own workshop. In 1993 she 
founded 'elacindoruknazanpak' jewelry workshop and gallery in Istanbul with Nazan Pak. Paying a particular 
attention catching the balance between incompatibilities, the artist produces simple and vivid works by experiment-
ing new techniques and materials. Ela Cindoruk received the Red Dot Design Award Honorable Mention and 
Jewelry Designer of the Year Elle Style Award in 2012. She still continues her works in İstanbul.

1963’te Ankara’da doğdu. 1984’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun 
olduktan sonra 1988’de New York Parsons School of Design’da metal biçimlendirme ve takı tasarımı eğitimini 
tamamladı. 1999-2005 arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde, 2000-2013 
arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Tasarım Kültürü ve Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 
1989’da kendi atölyesinde takı tasarlamaya ve üretmeye başladı. 1993’te Nazan Pak ile birlikte İstanbul’da ‘elacin-
doruknazanpak’ takı atölyesi ve galerisini kurdu. Uyumsuzluklar arasındaki dengeyi yakalamayı önemseyen sanatçı, 
yeni teknik ve malzemeleri deneyerek sade ve yalın işler üretir. 2012 yılında uluslararası Red Dot Tasarım Onur 
ödülünü ve aynı yıl mücevher tasarımcısı Elle Stil ödülünü alan Ela Cindoruk çalışmalarına İstanbul'da devam 
etmektedir.

Nazan : nazaN, 2017
köpük, akrilik boya, ip, gümüş altın kaplama
foam, acrylic, string, gold silver plating 



SEÇKİN PİRİM

MELİS GOLAR : Bir röportajınızda “benim için asilik ve isyankârlık terimlerinin 
karşılığını bulan kırmızı, gerektiğinde susmasını bilen bir adamın hissiyatını dillendiren 
beyaz girdi devreye...” diye belirtiyorsunuz. Eserlerinizde yukarıdaki sözlerinize sadık bir 
biçimde renk seçimlerinizi bir dil gibi kullanarak hep aynı anlamlar mı yüklüyorsunuz? 
Yoksa üretim sürecinizde seçimleriniz farklı güdülenmeler üzerinden mi şekilleniyor? Bu 
oto-portrenizde nasıl bir yolu takip ettiniz?

SEÇKİN PİRİM :  Soyut heykelle uğraşan bir sanatçı olarak, izleyici ile yapıtın daha yakın 
ilişki kurabilmesi adına kullandığım elemanlardan biri renk. Ama bu renk seçimlerinin 
hayatımın akışı içerisinde anlamlarını değiştirdiği oluyor tabi ki. Yada anlamları benim için 
kati suretle değişmediği zaman, renkler değişiyor. Renk yaşantımla paralel ilerliyor. 
Kıyafet seçimimdeki renkler değişiyorsa, heykellerdeki renkler de değişiyor.

Hayatımda iki kez otoportre yaptım. Biri 10 yıl önce, biri de şimdi. Belki de on yılda bir 
otoportre yapmalıyım. Bana gönderdiğiniz yazıyı okudum ve o an ilk aklıma geleni yaptım. 
Üzerine şöyle yapsam daha iyi olurdu gibi beni ikileme düşürecek hiç bir düşünceye 
girmedim açıkçası. Çünkü otoportreydi. Çünkü yazıyı okuduğum andaki bendi. Hesapsız 
kitapsız ilk an, ilk düşünce. 

M.G. : In an interview you say, ‘‘A Red which finds for me its meaning in rebellion and 
defiance, a white come into play that expresses the feelings of a man who knows to keep 
silent when necessary…’’ Do you always use color choices as a language ascribing 
feelings and being loyal to your above words? Or are your choices shaped through differ-
ent motivations during your production process? What kind of path did you follow through 
in this process of self-portrait making?

S.P. :  As an artist engaged in abstract sculpture, one of the elements I use to establish a 
closer relationship with the audience is color. But these color choices keep changing their 
meanings in the course of my life. When their meanings never ever change, the colours 
themselves change. The color runs parallel to my life. If the colors of my cloth choices 
change, the colors in the sculptures change too. 

I've done my self-portrait twice in my life. One was 10 years ago, one is now. Maybe I 
should do my self-portraits every ten years. I read the article you sent to me and made the 
first thing that first came to mind. Actually there was no dilemma, I did not think to myself 
what if I had done so and so. Because this was a self-portrait. Once I have read the article 
it was me at that moment. The first idea, the first moment, without a calculation, or after-
thought.

1977 yılında Ankara’da doğan Seçkin Pirim, 1995 yılında Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’nü bitirdikten 
sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Heykel Bölümü’ne girmiş, 2000 yılında mezun olduktan sonra yüksek lisans 
eğitimini tamamlamıştır. Heykel ve tasarım sanatçılarından biri olan Seçkin Pirim, bu zamana dek 60’ın üzerinde 
grup sergisi, 14’ü Türkiye’de, 4’ü yurt dışında olmak üzere 18 kişisel sergi sığdırmıştır. Pirim’in eserleri neo-mini-
malist form ifadelerine dayanır ve çağdaş tasarım stratejileriyle birleşir. Eserler, bugünün kaotik ve heterojen 
varoluş biçimlerini karşılayabilecek post-fütürist, post-yapısalcı ve post-minimal yeni bir estetik getirir. Heykele 
soyut bir öneri ile çoklu katmanları taşıyan sanatçı, tekten bütüne giden bir sistematiği benimser. Sanatçı çalışma-
larına İstanbul’daki atölyesinde devam etmektedir.

Born in Ankara in 1977, Seçkin Pirim studied at the Sculpture Department in Mimar Sinan University after 
graduating from Fine Arts High School in 1995. After graduating in 2000, he completed his master's degree. As a 
sculpture and a design artists, Seçkin Pirim has held until now more than 60 group exhibitions and 18 personal 
exhibitions, 14 in Turkey and 4 on abroad. Pirim's works are based on neo-minimalist expressions and combine with 
contemporary design strategies. The works bring a new post-futuristic, post-structuralist and post-minimal aesthe 
tic that can meet today's chaotic and heterogeneous forms of existence. The sculptor carries multiple layers with an 
abstract suggestion, embracing a system that goes from single to the whole. The artist continues his works at his 
studio in Istanbul.

Gece Uyanmaları 
The Night Awakenings, 2017

80 parça kağıt kesim ve üzeri kazıma
80 pieces of papet cut and scratchings

120 x 90 x  6 cm



DAMLA SARİ

MELİS GOLAR : Sinestezi* konusunda derinleşmekte olduğunuz işlerinizde sıklıkla ahşap 
kürekler kullanıyorsunuz. Bu kez de Seçkin Pirim'in çoklu katmanlarını kendi kürekleri- 
nize davet ettiniz. Bu davetin sebebi, Seçkin Bey'in işleriyle kendi işlerinizin kesiştiğini 
düşünmeniz olabilir mi? Sinestezi bu eserinizde Seçkin Bey'i ne anlamda duyumsadı?

DAMLA SARİ :  Sinestezi bende duyduğum seslerin görüntüye dönüşmesi türünde belirdi. 
Bu sergide zihnimde portre olarak Seçkin Bey’i nasıl yapacağım, geçmişte karşılaştığım 
ona ait bir işi anımsayınca hemen şekillendi. Aslında Seçkin Pirim'i zihnimin bu kadar 
rahat algılayabilmesi, çocukken duyduğum sesleri uçarak eriyen  renkli küreler, dikdörtgen 
prizmalar, küpler olarak olarak görmem kadar eğlenceliydi. Onları hep hava sandım. Sines-
tezik bir çocuk zihni, duyduğu sesleri bu şekilde görüyordu. Zihinde görüntü algısı yüksel-
dikçe, duyduğum sesleri görmem çok sıkıcı bir hal aldı. Portreye başlarken birkaç ayrıntıyı 
yerine oturtmak adına Seçkin Pirim’in işlerine baktım. Sesini duymam gerekliydi. Seçkin 
Pirim ile ilgili zihnimde hiç bilgi olmaması, havada uçan renkli şeyleri harekete geçirdi. 
Yeni bir insanı bu şekilde tanımak benim için oldukça ilginç bir süreç haline geldi.
 
Onun yaptığı işlerde katmanlar mekâna hükmediyor ve zamanı durduruyor gibi bir his 
yaratıyor bende. Benim yaptığım eserde ise katmanlar uzamı ve hareketi içine alıyor. Onun 
hareketsiz, statik katmanları, bu portrede benim o durağanlığı bozarak hareketi kinetik hale 
getirdiğim bir heykele dönüştü. Bu çalışmada hem imgem olarak gördüğüm küreğin hem 
hareketini kendi içine çektim, hem de yine küreğin değdiği suyu, kendi içine aldım. Diğer 
bir deyişle, eğer ki küreğin hareketini sağladığı alan su ise ben bu kez küreğin içine suyu 
ve imgenin hareketini alarak, bu düzlemde izleyiciyi de esasen işin karşısında kıyıya 
koydum. Ben, Seçkin Pirim’in işleriyle ilgili insanların görmediğini düşündüğüm bir 
noktayı göstermek istedim. Bu portre Seçkin Pirim’in mekânı ve zamanı hapseden 
heykellerine referansla Seçkin Pirim’i mekâna ve zamana hapsediyor fakat onun zamanı 
içinde bu sefer durağanlıktan sıyrılıp, akmaya başlıyor. Bu portrede kimi zaman kendim-
den uzaklaşıp Seçkin Pirim'e yaklaştım, ondan uzaklaşıp kendime yaklaştım ama yine de 
Seçkin Pirim’in yansıtıp yansıtmadığım konusunda endişeler taşıyorum.

* Sinestezi: Herhangi bir duyunun uyarımının başka bir duyu tarafından tetiklenmesidir. 

M.G. : Deepening your work on synesthesia, you often use wooden shovels. This time, you 
have invited Seçkin Pirim’s multi-layered works into your shovels. Could the reason for this 
invitation be the intersections you find between the works of Mr. Pirim and yours? In what 
manner did synesthesia sense Seçkin Pirim in work of yours?

D.S.  :  Synesthesia* emerged, in the form of sounds transforming to an image in my mind. 
In this exhibition, how I would portrait Seçkin Pirim was taken shape immediately, as soon 
as I recalled one of his works that I had seen in the past. In fact, the ability of my mind to 
perceive Seçkin Pirim so easily was as fun as the sounds I heard as a child were appearing 
to me as flying coloured spheres, rectangular prisms and cubes. I always thought of them 
as air. A synesthetic child’s mind was seeing the voices she heard in this way. As the percep-
tion of the image rose in my mind, it became very boring to see the sounds. As I started 
making this portraiture I looked at the works of Seçkin Pirim in order to fix some details. I 
needed to hear his voice. The fact that there was no information in my mind about Seçkin 
Pirim evoked the colorful things flying in the air once again. Getting to know a new person 
in this way has turned into a rather interesting process for me.

In his works, the layers dominate the place and create a feeling in me as if it would stop the 
time.  In my work however, the layers encapsulate the space and movement. His still, static 
layers, in this portrait, transformed into a kinetic motion whereby I have disrupted the 
stillness in the sculpture. In this work not only did I withdraw the motion of the shovel, which 
I regard as my own imagery, inside itself, but I also took in the water touching the shovel. In 
other words, if it is the water where the shovel actualizes its motion, by pulling inside both 
the water and the motion of the imagery, on this plane I positioned the spectator in front of 
the work on the shore.  I wanted to display a point that I thought nobody had seen concern-
ing Seçkin Pirim’s works. This portrait refers to the sculptures of Seçkin Pirim that imprison 
time and space, and seeks to confine Seçkin Pirim into the space and time eludes the stabili-
ty, and starts flowing by. In this portrait I sometimes got away from myself and come closer 
to Seçkin Pirim, at other times I  moved away from him and drew closer to myself, however 
I still carry some worries about whether  I accurately projected Seçkin Pirim.

* Synesthesia: Stimulation of one sensory triggers another sense.

1992, Ankara doğumlu Damla Sari, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde Lisans 
öğrenimine devam etmektedir. Sari, nesne algılanımlarının psikanalitik çözümlemeleri üzerinden gerçekliğe 
yaklaşımı inceler ve irdeler. Sanatçı çalışmalarını psikolojik durumlarını ortaya çıkarmaya her zaman hazır olan 
dışa-dönük karakterler üzerine yaptığı gözlemler üzerinden yapar. Bu karakterlerin davranışlarının kendi üzerinde 
doğurduğu izlenimlerden hareketle; kinetik sanat, yeni medya ve enstalasyon işler üretir. Sari Ankara'da yaşamakta 
ve çalışmaktadır. 

Born in Ankara in 1992, Damla Sari continues her undergraduate studies at Fine Arts Faculty Sculpture Depart-
ment of Hacettepe University.  Sari examines and explores the approach to reality through psychoanalytic studies 
of object’s perceptions. She always conducts these observations on outward-looking personalities whom moods are 
always ready to reveal their psychological states. Starting from the impressions that these personalities have left on 
her; she produces kinetic art, new media and installation works. Sari lives and works in Ankara.

Önce Sen
You First, 2017
ahşap kürek, motor, sensor ve kadife 
wooden shovel, engine, sensor and velvet
40 x 280 x 40 cm 



EKREM YALÇINDAĞ

MELİS GOLAR : Bu sergiye 1991 yılında yaptığınız bir oto-portre serisine ait bir eser ile 
katıldınız. Daha sonraki dönemlerde, sizin diliniz haline gelen soyut geometrik ve 
zamansız motiflerinizden farklı olarak bu otoportre yorumu figüratif ögelere sahip. Bugün 
bir otoportre yapsaydınız yıllar içerisinde geliştirdiğiniz teknik ve dil haline gelmiş 
motiflerinizle mi kendinizi ifade ederdiniz? Yoksa 1991 yılındaki otoportre seriniz sizin 
için yine bir referans konusu olur ve figüratif betimlemenizi yine de kullanır mıydınız ya 
da bu otoportre yapma biçimi sizin için 1991’de o noktada son halini almış diyebilir miyiz?

EKREM YALÇINDAĞ :  1991 yılında İzmir 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yüksek 
lisans öğrenimimi tamamlarken bu resimleri yaptım. Bu resimler aslında bugün yaptığım 
işlerden kopuk değildir. Azaltılmış renk ve tonlardan oluşan; kırmızı, sarı, mavi ve 
tonlarını kullanmak gibi bir anlayışım vardı. Renklerdeki indirgemeci tavrın motifte de 
olmasını istediğim için toplam 20 tane, 50 x 40 cm boyutlarında kırmızı ve mavi renklerle 
sınırlı, bir resim serisi ortaya çıktı. Renkleri de koyu, orta ve açık tonlar olmak üzere üç 
tonla sınırladım.

Portrelerin mümkün olabildiği kadar ifadesiz olmasını istiyordum bu yüzden bir fotoğraf 
stüdyosuna giderek sabit duruşla vesikalık bir fotoğraf çektirdim ve portreyi o fotoğraftan 
tuvallere kurşun kalemle aktardım. Evet resimler bu şekilde ortaya çıktı.

Bugünkü geliştirdiğim dille böyle figüratif bir resim yapmaya kalksam herhalde İtalyan 
sanatçı Giuseppe Arcimboldo (1527-1593)’nunki gibi olurdu. Bitkisel motiflerden oluşan 
bir portre.

Şaka bir yana bugün otoportre bir resim yapacak olsam renklerle sembolize eden bir resim 
olurdu. Çok büyük olasılıkla da, siyaha yakın bordo kontürleri olan siyah bir resim. 
Sergideki bu portreler o seri ile tamamlandı ve kapandılar.

M.G. : You have joined this exhibition with a work from a self-portraits series that you had 
made in 1991. Unlike your abstract geometric and timeless patterns that later became your 
language, this self-portrait interpretation has figurative features. If you had made a new 
self-portrait today, would you have expressed yourself with the patterns that you have been 
developing technically and eventually have become a language over the years? Or would 
your self-portraits series of 1991 establish another reference point for you, so far so, that 
you would still use your figurative depictions? Or can we say that this self-portraiture 
format was the final ones, last of its kind in 1991 for you?

E.Y. :  I painted those paintings while I was completing my master's degree at Faculty of 
Fine Arts in  Izmir. In fact these pictures are not really disconnected from the work I do 
today. I had a sense of utilization of reduced color and tone; by making use of red, yellow, 
blue colours.

Because I wanted the reductionist attitude of the colors to be present also in the patterns 
there emerged a series a total of 20 pieces of paintings sized 50x40cm restricted to only red 
and blue colors. I also limited the colors to three levels of dark, medium and bright.

I wanted the portraits to be as non-expressive as possible, so I went to a photography 
studio and took a pass-photo with a fixed posture, and  transferred the portrait from this 
photo with a pencil to the canvas. Yes, the pictures came out this way.

Today, if I had attempted to utilize the language I developed, on such a figurative painting, 
I suppose, it would be like the Italian artist Giuseppe Arcimboldo (1527-1593). A portrait 
from herbal figures..

Joke aside, if I would have made a painting of my self-portrait today, it would be a picture 
that would be symbolized by colors.  Most likely a black painting with burgundy outlines 
close to black. These portraits on the exhibition have been completed with that series and 
shut down..

Ekrem Yalçındağ 1964’te Gölbaşı’nda doğdu. Sanatçı, 1985-1993 yılları arasında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi’nde lisans ve yüksek lisansını tamamladı. 1994-1999’da Frankfurt a.M. Städelschule’de 
Prof. Hermann Nitsch ile çalıştı. 2001’de Schloss Balmoral, Bad Ems, misafir sanatçı programı bursunu, 2003’te 
Villa Waldberta, Münih misafir sanatçı programı bursunu kazandı. Eserlerinde rengin ritmi, hareketliliği, renklerin 
yan yana dizilişinin algıya etkisi, rengin sürekliliği ve anlamı üzerinde duran sanatçı, kare ve yuvarlak konseptli, 
tuval üzerine yağlı boya çalışmalar üretir. Günlük hayattaki izlenimlerini renklere ve soyut bitki motiflerine aktaran 
Yalçındağ, tuval resimlerinde oluşturduğu geometrik düzenin ritmik ve simetrik uyumunu oluşturur. Sanatçı 
Almanya ve Türkiye’de çalışmalarına devam etmektedir.

Ekrem Yalçındağ was born in Gölbaşı in 1964. Between the years 1985 and 1993, the artist completed his 
undergraduate and graduate studies at the Fine Arts Faculty of Dokuz Eylül University . From 1994 to 1999  he 
worked at the Städelschule in Frankfurt a.M. with Prof. Hermann Nitsch. He won in 2001 Schloss Balmoral, Bad 
Ems, guest artist program scholarship, and in 2003 Villa Waldberta Munich guest artist program scholarship. The 
artist produces oil paintings on canvas, in concepts of both square and round, focusing on the perception of color 
rhythm, mobility, the effect of the arrangement of colors on perception, continuity and meaning of color in his 
works. Transferring his impressions of everyday life to colors and abstract plant figures, Yalçındağ creates in his 
canvas paintings the rhythmic and symmetrical harmony of the geometric arrangement. Yalçındağ continues his 
works in Germany and Turkey.

Ekrem, 1991
tuval üzeri kurşunkalem ve yağlıboya 

pencil and oil on canvas
40 x 50 cm



ARDAN ÖZMENOĞLU

MELİS GOLAR : Siz sıklıkla portreyi eserlerinizde kullanan bir sanatçı olarak, geçmişi çok 
eskiye dayanan bu geleneğin, günümüze kadar olan evrimine nasıl bakıyorsunuz? Sizce 500 
sene önce portre yapmak ile günümüzde portre yapmak arasında ne tür değişimler oluştu? Siz 
güncel bir Ekrem Yalçındağ'ın portresi oluştururken ne tür bir yol izlediniz?

ARDAN ÖZMENOĞLU : Descartes’ın zamanında insanı ‘‘Düşünüyorum öyleyse varım’’ 
tanımlıyordu. Fotoğrafın icadıyla ‘‘I photograph, therefore I am’’ portre yeni bir mecra 
kazandı. Sonra kapitalizmin yükselişiyle Barbara Kruger’in ‘‘I shop, therefore I am’’ sözü 
insanın varoluş sebebini yeniden tanımlar gibi oldu.

Portre eski geleneğe göre, insanın ölümsüzlüğünün belgesiydi. Kişinin poz verdiği andaki 
yüzünün ve ruh halinin sanatçı gözünden resme dökülmesiydi.

Ünlü kişilerin, devlet büyüklerinin ya da zenginlerin isteği üzerine portreleri yapılır, kendile-
rini gelecek nesillere, tanımayanlara ve tarihe tanıtılırlardı. Bugün müzelerde gördüğümüz 
portrelerin çoğu bu anlayışı yansıtır.

Fakat portre kavramı Facebook ve Instagram’dan sonra değişti. Birçok terim gibi ‘‘port- 
re’’kelimesinin de içi boşaltıldı.

Portrenin teknoloji sayesinde geçirdiği bu evrimi kuşkusuz en iyi anlatan örneklerden biri de 
Gerry Badger’ın ‘‘I selfie, therefore I am’’ sözüdür.

Artık bir portre eskiden olduğu gibi kişinin yüzü ve ruh halini yansıtma fonksiyonunu 
yitirmiş durumda. Çünkü o kişinin internette yüzlerce fotoğrafını, yani gerçeğe en yakın 
temsilini zaten gözeneklerini görecek kadar detaylı boyutlarda bulabiliyoruz. 

Yarattığım portrelerde kişinin görünümünden çok iç dünyasına yolculuğa çıkartıyorum. Kate 
Moss'un elmacık kemikleri ya da Orhan Gencebay’ın bıyıklarını kimse benim yaptığım işlere 
bakarak keşfetmiyor. Amacım ölümsüzleştirmek değil. Portre aracılığıyla nasıl göründüklerin-
den ziyade kim olduklarını resmediyorum. Benim işlerimde insan figürü var ama o portre 
değil, benim gözümdeki varoluşları. Hem gerçekler, hem de gerçek değiller. 

M.G. : As an artist who often uses portraits in her works, how do you contemplate the evolu-
tion of this tradition that goes back so far, from past to today? What kinds of changes can be 
discerned, do you think if you compare making portraits 500 years ago and today? What kind 
of a course did you follow while making this contemporary portrait of Ekrem Yalçındağ?

A.Ö. :  At the time of Descartes' one would define humans as “Cogito, ergo sum”. After the 
discovery of photography ‘I take a photo, therefore I am’ portrait has gained a new course. 
Then, in the wake of the rise of capitalism, Barbara Kruger's “I shop, therefore I am” seemed 
to redefine the cause of man's existence.

According to the old tradition, portrait was the document of human immortality. It was the 
reflection of the person’s face and state of psychology on the picture through the artist’s eyes.

Portraits were made at the request of famous people, the statesmen, or the wealthy people, 
who presented themselves to future generations, to those who did not know them and to the 
history. Most of the portraits we see in the museums today reflect this understanding.

But the concept of portrait changed subsequent to Facebook and Instagram. Like many other 
terminologies, the meaning of the word "portrait" has been also evacuated.

Of course, one of the best descriptions showing this evolution of the portrait owing to the   
technology is Gerry Badger's words “I Selfie, therefore I am.”

Now a portrait has lost its function of reflecting one’s face and spirit as it used to be back 
then. Because we can find hundreds of photographs of that person on the internet, that is to 
say, the closest representation to reality, which is anyway so detailed as to see even through 
the pores.

In the portraits I make, I take the viewer on a journey to the inner world rather than the 
appearance of the person. Nobody explores Kate Moss's cheekbones or Orhan Gencebay's 
mustaches by looking at the works I make. My purpose is not to immortalize. Rather than how 
they look like I portray who they are. I use human figures in my work, yet those are not 
portraits, those are just their presence in my eyes. They are both real and unreal.

Ardan Özmenoğlu was born in 1979 in Ankara. She completed both her degrees postgraduate and graduate studies 
in Fine Arts, Design and Architecture Faculty of Bilkent University. She worked in Berkeley, Berlin and Vienna as 
a guest artist. Since her first exhibition in 2006, her works has been featured in more than 40 exhibitions in America, 
Istanbul, Berlin and Albania. Ardan Özmenoğlu’s subjects focus around expressions and images belonging to the 
universal popular culture and Turkish culture. The artist brings together the paradoxes of the past versus future, art 
history versus contemporary art trends, production  versus consumption, repetition versus individuality and deals 
with these contents applying a delicate sense of humor. Her usage of wide range of media enlarge the field of inter- 
relation between material and imagery. The production of the artist who works predominantly on glass sculptures, 
post-it notes and neons unifies the images from everyday life, products and ideas conjunct with a language of 
critique. Inspired by pop culture the artist applies silk-screen technique on post-it notes and creates compositions 
on 3 dimensional surfaces by repeating, collecting and layering her materials. Participated both international and 
national studios and workshops, still continues her work in her studio in İstanbul.

Ardan Özmenoğlu, 1979 yılında Ankara’da doğdu. Lisans ve lisansüstü eğitimini Bilkent Üniversitesi Güzel 
Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde tamamladı. Berkeley, Berlin, Viyana’da davetli sanatçı olarak çalıştı. 
2006 yılında gerçekleşen ilk sergisinden bu yana, eserleri Amerika, Istan- bul, Berlin ve Arnavutluk’ta 40’tan fazla 
sergide yer aldı.Ardan Özmenoğlu, eserlerinde küresel popüler kültür ve Türk kültürüne ait ifade ve imgeleri konu 
alır. Sanatçı ikilem oluşturan geçmiş- gelecek, sanat tarihi - çağdaş sanat tredleri, üretim ve tüketim, tekrar ve 
bireysellik gibi kavramları bir araya getirerek ince mizahi bir anlayış ile izleyiciye sunar. Özmenoğlu eserlerinde 
kullandığı farklı medyumlarla, malzeme ile imge arasındaki alanı genişletir. Özellikle cam heykeller, post-it ve 
neon işler üreten sanatçı, günlük hayata dair kullanılan imaj, ürün ve fikirleri eleştirel bir dille ortaya koyar. Sanatçı 
pop kültüründen esinlenerek post-it üzerine yaptığı ipek baskı ile 3 boyutlu alanlar yaratır, kullandığı malzemeleri 
tekrarlayarak, biriktirirerek ve katmanlayarak, kompozisyonlar oluşturur. Yurtiçi ve yurtdışında pek çok atölye ve 
çalıştaya katılan sanatçı halen çalışmalarına İstanbul’daki atölyesinde devam etmektedir.

Bir Sanatçının Portresi
Portrait of an Artist, 2017
post-it notlar üzeri ipek baskı
silk print on post-it notes
20 x 30 cm



ÜMMÜHAN YÖRÜK

MELİS GOLAR : Bu sergiye otoportrenizle anonim kelimesini öne sürerek katıldınız. Bu 
seçim sizin belki de sadece bu sergi çerçevesinde anonim kalma isteğinize mi bir gönderme 
yapıyor? Yoksa dış dünyanın/toplumun sizi bu şekilde izlemesini ve tanımlamasını 
istediğinizi mi düşünmeliyiz? Yalnızca sizin gözünüzden ele alırsak, siz bir sanatçı olarak 
mı anonimsiniz yoksa anonimlik sizin benliğinize işlediği için bunu bir ifşa olarak 
algılamalı mıyız? Bu eser hangi düşünceler üzerinden ortaya çıktı?

ÜMMÜHAN YÖRÜK :  Bu sergiye - sadece - otoportremle katılıyorum. ‘‘Anonim’’ yerine 
‘‘katil’’ kelimesini seçseydim katil olduğumu iddia ediyor olmayacaktım. Ama elbette 
anonim kelimesini seçmemin bir anlamı var. Anonim kelime anlamı olarak  isimsiz, ismi 
olmayan ; TDK' ya göre “adı sanı bilinmeyen,” ve “yazanı, yapanı, söyleyeni bilinmeyen” 
anlamına geliyor. Sözlük anlamından hareketle bir "bilinmezlik" durumu söz konusu ve bu 
doğrudan özneye ait bir ‘‘bilinmezlik’’, bir tür kimliksizlik durumu, kimliğinin tespit 
edilmesi için gereken bilgilerin eksik olma durumu. Benim bu kavramla ilgili zihnimde ilk 
yer eden - çocukluğumda duyduğum anonim türküleri saymazsak - latince kökenli bir 
kelime olduğu ve kadınların yaptıklarını nitelemek için kullanıldığıydı. Sonraları bu bilgile 
ri hangi kitapta okuduğumu bir türlü bulamadım. 

Bu sergi de kavramı itibariyle çok öznel, çok kişisel bir sergi. Otoportre kavramındaki 
‘yaratanın kimliği’nin temsili ile ‘anonimin kimliksizliği’nin zıtlığından hareket ederek, 
malzememin de saç telim olmasını istedim. Nereden, kimlerden olduğum; cinsiyetim, neye 
benzediğim, vs. daha bir çok bilginin içinde bulunduğu - insanların icat ettiği sınırlara ya 
da akrabalıklara göre değil; yaratılırken bana kodlanmış, bende olan “şey”in belirlediği- 
vücudumdan bir parçayla. 

Anonim çok katmanlı bir kavram. Bir de soyut kısmı var. Anonim hissetme, bunu deneyim-
leme durumu. Şöyle tarif edilebilir; ait hissetmediğin bir yerde bulunduğunda o yerdeki 
çoğunluğun arasında “yabancı olma” “oradan olmayan”, “turist” olma hali. Bu noktada 
ortaya çıkan ayrışma hali. 

‘Anonim’i araştırırken öğrendiğim bir şey var. Başlangıçta sanat eserlerinde sanatçıların 
anonimliği kullanmalarının nedeni; sanatçı kişiliklerinin zarar görmesini engellemek ve 
sanatlarını kişisel bir ego olarak değil bir ideal olarak gerçekleştirmeye çalıştıkları içinmiş. 
Tabi sonra bunun tam tersine sanatçıların para kazanmak için anonimliğe sığınarak piyasa 
için ürettikleri de olmuş. İki durumda da bir gizlenme söz konusu. Bugün ise artık çok 
farklı. Sadece sanatçılar için değil herkes için. Bugünün dünyasında standartlaşmış hayat-
lar yaşanıyor ve bu durum bireyi ‘hiç kimse’ye dönüştürüyor. Birey de ‘hiç kimse’likten 
(buna anonimlik de denilebilir) kurtulabilmek için histerik bir biçimde görünmek istiyor. 

İş tüm bu düşüncelerden hareketle ortaya çıktı. 

M.G. : You participated in this exhibition with your self-portrait with the word“anony-
mous”. Is this choice perhaps a reference to your willingness to remain anonymous only 
within the framework of this exhibition? Or should we assume that you want the outside 
world / society to follow and describe you in this way? If we only consider it from your view 
point, are you anonymous as an artist, or should we perceive it as revelation that an 
anonymity is instilled in your personality?  From what sentiments did this work emerge? 

Ü.Y. :  I am participating at this show - just - with my self-portrait. If I had chosen ‘‘killer’’ 
instead of ‘‘anonymous’’, I would not have claimed to be a killer. But of course there is a 
meaning in choosing the word anonymous. Anonymous as a word means, nameless; 
according to TDK*, ‘‘a person unknown by name’’ and “a work of which the writer, the 
author, is unknown’’. There is a situation of “obscurity” at hand in the context of the dictio-
nary, and this is an ‘‘obscurity’’ of the direct essence, a state of unidentified identity, a lack 
of information to identify it. The first thing that settled in my mind about this word - if I did 
not count the anonymous folklore I heard in my childhood - was a word derived from Latin 
and used to describe what the women did. Later I could not find the book  in which I read 
this. 

This exhibition, according to its content, is a very subjective, very personal exhibition. I 
intended to move on from the contrast in the representations of  ‘identity of the creator’ and 
'anonymity’s non-identity’ within the concept of self-portrait, and I used my hair strand as 
material. A piece of my body, from where and from whom I am from;  my gender, what I look 
like, etc. and about infos more than, that with -the ‘‘thing’’ that is coded to me when I was 
created, not the boundaries or kinships that people invented. 

Anonymous is a multi-layered concept. There is also an abstract side to it. A state of feeling 
anonymous and experiencing it. It can be described as follows; when you are in a place 
where you do not feel a belonging to,  like a ‘‘stranger’’, ‘‘a person from somewhere else’’ 
a ‘‘tourist’’ among the majority in that place. The state of dissociation at this point. 

There is something I learned while discovering ‘Anonymous.’ In the beginning, the reason 
for artists to use anonymity in their works was to prevent their artistic personalities from 
being harmed and to try to realize their arts as an ideal rather than as a personal ego. 
Later on, some cases contrary to this occured where artists produced for the market to earn 
money, taking refuge in anonymity. In both cases, it is a condition of hiding. Nowadays it is 
very different. Not just for artists, but for everyone. In today's world, there is a standardi 
zed life, which transforms the individual into a ‘nobody’. The individual also wants to 
re-appear hysterically, just to be able to get rid of being ‘nobody’ (which can be called 
anonymity). 

My work emerged from all these thoughts.

*Turkish Language Dictionary

Ümmühan Yörük was born in 1979 in İzmir. She graduated from the Painting Department of Fine Arts Faculty at 
Hacettepe University in 2012. She completed her graduate degree in the Painting Department Fine Arts Institute at 
Gazi University. Yörük opened three solo exhibitions in Ankara, ODTÜ Library Exhibition Hall in 2012 and 
Piartworks Istanbul in 2012 and 2015. The artist, who usually employs fabrics, yarns, dyes and ready-made objects 
to apply her ideas, describes her productions as memos of the agenda in a general perspective. However in specific 
perspective, she may deal with a matter on different concepts according to her current agenda. This “matter” could 
emerge sometimes over a subtle but sharp line between abuse and empathy, sometimes her style of production as an 
“artist”, or at other times an object she spontaneously discovered in her daily life. Yörük lives in Ankara and works 
as a part-time instructor in the Music and Fine Arts Department at METU. 

Ümmühan Yörük 1979 yılında İzmir'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 
Bölümü’nden 2012'de mezun oldu. Sanatçı yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana 
Sanat Dalı’nda tamamladı. Yörük 2011'de Ankara'da ODTÜ Kütüphane Sergi Salonu'da, 2012 ve 2015 yıllarında 
Piartworks İstanbul'da olmak üzere üç solo sergi açtı. Fikirlerini uygulamak için genellikle kumaşlar, iplikler, 
boyalar ve hazır nesneler kullanan sanatçı, üretimlerini genel perspektifte gündeminin notları olarak betimler. İşleri, 
özel perspektifte, sanatçının o zamanki gündemine göre farklı bir kavramı mesele edinebilir. Bu bazen istismar ile 
empati arasında ince fakat keskin bir çizgide beliren bir "mesele" olabilirken, kimi zaman "sanatçı" olarak kendi 
üretim biçimi, başka bir zaman da günlük yaşamında spontane karşılaştığı buluntu bir nesne "mesele" halini alabilir. 
Yörük Ankara'da yaşıyor ve ODTÜ Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak 
çalışıyor. 

Oto Portre
Self-Portrait, 2017

kumaş üzeri saç nakış 
hair strand on fabric

38 x 26 cm



ZEYNEP GÜRLER

MELİS GOLAR : Sizin eserlerinizde materyal, teknik ve sürece önem verdiğinizi gözlem-
lemek mümkün.  Sergi için ürettiğiniz, Ümmühan Yörük’ün portresi sizin daha önceki 
serilerinizle hem teknik hem de materyal olarak bütünleşen yönler taşıyor. Süreç 
içerisindeki etkileşimler ve karşılaşmalar, ürettiğiniz eserde ne tür başkalaşımlarla evirildi? 
Ümmühan Yörük’ü inceleme, araştırma süreciniz nasıl gelişti?

ZEYNEP GÜRLER :  Önceki serilerimden biri olan ‘Eller Dizisi'nde el imgesi bireyi, 
iplikler ise bireyin dış dünyayla ve içinde yaşadığı sosyal ortamla etkileşimini temsil 
ediyordu. Ümmühan Yörük'ün portresi ise çuval bezi üzerine elle dokuma yaptığım bir 
çalışma ve burada da dokuma işlemi benimle Ümmühan arasındaki diyaloğu sembolize 
ediyor. Daha önce hiç yüz yüze gelmediğim, eserleri üzerinden kendisine dair bir fikre 
sahip olduğum bir sanatçıyla ilk karşılaşma ve onun portresini yapma fikri başlangıçta 
benim için çok belirsiz bir alandı ancak dokuma işlemine başladıktan sonra, işimle ve onun 
üzerinden Ümmühan'la kurduğum diyalog sayesinde iş pekişebildi. Bu süreç hem düşünsel 
hem eylem boyutunda baştan ayağa benim için yeni bir deneyim oldu. 

Uzun süre bir yüze, gözlere bakmak insanda farklı psikolojik etkiler yaratabiliyor, 12 saat 
boyunca yalnızca onun gözlerine bakarak geçirdiğim günler oldu ve o gözler sonunda 
kâbuslarıma girdi. Bu süre zarfında yaşadığım alanda her yerde onun fotoğrafları vardı, 
sürekli onu düşünür bir hal içindeydim. Ümmühan'ın önceki yıllara ait çalışmalarında 
bedeni sıklıkla karşıma çıkıyor ve onun kendine dair söylemleri, benim performatif işimin 
onun hikâyeleriyle evirilmesine sebep oldu. Mesela onun ‘Gülmek Bana Yakışıyor’ adlı 
çalışmasında kocaman açtığı ağzı, burada adeta birbirine mühürlenmiş gibi dururyor, öyle 
sıkı dokudum ki onu... Bedenini dokurken hiç bu kadar kabuksu bir yüzey oluşabileceğini 
tahmin etmemiştim, etkisi ‘Kökler’ serimdeki peyzaj ve anatominin iç içe geçtiği 
soyutlamalardan farklı oldu. Sanırım bunda Ümmühan’la girdiğim diyaloğun etkisi var. Bu 
arada çalışmama, dokuma yaparken karşılaştığım ve beni çok etkileyen John Berger'in 
‘Tanıdığım Bir Orman’* adlı şiirinin adını vermek istedim. İşim bu ismi taşıdığını 
düşünüyorum.  

Tanıdığım Bir Orman*

Bırakın böyle öleyim
Dalların kasları var
Tepeler ayağa kalkıyor
Bulutlar
Bir tasa boşalıyor

Ormanda yaban domuzları
Karınları doymuş
Sıcak ve uykuya dalmış

Berger, J. Ve Yüzlerimiz, Kalbim, Fotoğraflar, Kader Kadar Kısa Ömürlü, Metis Yayınları, 2007, İstanbul, s.70

M.G. : It is possible to observe your sensitivity of the material, technique and process in 
your works. Ümmühan Yörük's portrait that you have produced for the exhibition is carry-
ing some convergent directions both technically and material wise seen in your previous 
series. What kind of transfiguration evolved through the interactions and encounters 
during the process of production? How did you examination and discovery process on 
Ümmühan Yörük progress? 

Z.G. :  In one of my previous series, the ‘Hands Series’, the hand image represented the 
individuals, while the threads represented the individual's interaction with the outer world 
and the social environment. Ümmühan Yörük's portrait however, is a work of hand weaving 
on a sack cloth and here the weaving process symbolizes the dialogue between me and 
Ümmühan. At first the idea of first meeting with and portraying an artist whom I have never 
come face to face with or having had an idea only over her works has been a very uncertain 
area for me. However once the after weaving process has started, my work and the 
dialogue I have established over it with Ümmühan has been helpful to consolidate it. From 
beginning to end this process has been a completely new experience for me in both intellec-
tual and activity dimensions. 

Looking at a face or eyes for a long time, can induce different psychological effects on 
humans, there were days I have spent 12 hours only  looking at her eyes and the eyes have 
finally turned in my nightmares. During that time, there were photos of her at everywhere 
I lived in and I have been constantly thinking about her. Ümmühan's body confronts me 
frequently in her former works and her own discourses about her own being, made my 
performative work evolve over her stories. For example, her huge open mouth in her work 
titled ‘Smiling Fits Me Well’, here seems almost like sealed, I weaved it so tight that… 
Incidentally, I did not anticipate that such a crusty surface could ever have formed when I 
weaved her body, the effect was different from the abstractions in my ‘Roots series’ when 
the landscape and the anatomy were intertwined. I think there is a very intense influence of 
the dialogue I entered with Ümmühan. I wanted to name my work of a poem called ‘A 
Forest I Knew’* by John Berger, which I ran across while I was weaving and that 
impressed me so much. I think the work carries this name.

A Forest I Knew*

Let me die like this
The branches have muscles
Hills get up
The cloud pours
Into a cup
 
In the forest wild boar
Have eaten
Are warm
And sleepy

*Berger, John. And our faces, my heart, brief as photos. Bloomsbury Publishing, 2014.

Zeynep Gürler was born in Ankara in 1988. The artist has completed from Gazi University’s Faculty of Fine Arts, 
(BFA) Painting Department. After that, she graduated from Gazi University (BFA), Painting Department (MFA) 
with a MA thesis titled “Processes of Subjective Identity In The Context of Contemporary Art”. The artist minds to 
bring forward the “hand”'s sensitivity over the material in an array where the standardized production practices 
are transmitted to machine and ready-made practices. Contemplating that the paint texture of the canvas surface 
masks the essential, she creates thready textures on the canvas surface on the raw cloth of canvas. The process of 
finding a place to her artistic production came into a state of imagery over the sack cloth in which she associates 
its roots and memory. The artist, persuing her proficiency in arts at the Institute of Fine Arts Painting Department, 
of Gazi University has been working  as a research assistant at the Faculty of Art, Design and Architect of Duzce 
University,  and at the same time continuing her works at her personal studio.

Zeynep Gürler 1988’de Ankara’da doğdu. Sanatçı 2010 yılında Gazi Üniversite Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) 
Resim Bölümü'nden mezun oldu. 2013'te Gazi Üniversitesi GSF Resim Anasanat dalını ''Güncel Sanat Bağlamında 
Öznel Kimlik Süreçleri'' başlıklı teziyle tamamladı. Sanatçı, standartlaşmış üretim pratiklerinin, makine ve hazır 
yöntemlerle aktarıldığı bir düzen içinde “el”in duyarlılığını, malzeme üzerinden ön plana çıkartmayı önemser. 
Boyanın tuval yüzeyinin dokusunu, esas olanı maskelediği düşüncesiyle, tuval bezinin ham hali üzerinden yine 
tuval yüzeyinde ipliksi dokular yaratarak kullanır. Sanatçının, sanatsal üretimde kendine bir yer bulma süreci, kök 
ve bellek ile bağdaştırdığı çuval bezi ile imgesel bir hal alır. Gazi Üniversitesi GSF Resim Bölümü'nde doktora 
programına devam etmekte olan sanatçı, Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim 
Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yapmakta ve çalışmalarına kişisel atölyesinde sürdürmektedir.  

Kafamda rulo edilmiş bir top bez
Her anın
Kaydedildiği bir perde

Ölü gözler üstüne
Çekilmiş
Çarşaf
Açtığım topla
Dünyayı uzaklaştırıyor
Düşüyorum izlerin peşine
O tanıdık ormanın içinde

Each clearing is recorded
On a screen i carry
Rolled like a cloth
 
In my head a sheet
Pulled over
The eyes of the dead
Keeps out the look of the world
On the cloth
Unrolled
I follow their spoor
In the forest I knew

Tanıdığım Bir Orman
A Forest I Knew, 2017
çuval bezi üzerine kendir ipi 
hemp cord on sackcloth
120 x 200 cm
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