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THE BACKGROUND

Rengi cesur bir şekilde kullanışı, resimlerindeki farklı perspektif algısı, teknikle derdi olmayışı 
ve “Bugüne kadar yaptığım resimlerde, yaşamın ve yaşamsal birikimlerin izlerinin gözlemlen-
mesini istedim” diyen Nihat Kemankaşlı ile 19.12.2014 – 12.01.2015 tarihleri arasında Siyah 
Beyaz’da gerçekleşen “The Background” isimli sergisini ve sanat hayatını konuştuk.

Senem Çağla Bilgin : 2000 yılında ilk kişisel serginizi Siyah Beyaz’da 
gerçekleştirmişsiniz. Galeri tarihinden, bu serginin ufak bir anısı olduğunu da 
biliyoruz. Öncelikle, Siyah Beyaz ile serüveniniz nasıl başladı? Sizi biraraya 
getiren, sanatçı ve galeri köprüsünü kuran etmenlerden bahsedebilir misiniz?

Nihat Kemankaşlı : Ankara’da üniversite yıllarımın başından itibaren, Siyah 
Beyaz Galeri’nin yaptığı sergileri ilgiyle takip ederdim. Yurt içi ve yurt dışından 
bir çok önemli sanatçıya ev sahipliği yapan Siyah Beyaz, Güzel Sanatlar Fakültesi 
öğrencisi olarak benim hayranlıkla izlediğim bir galeriydi. Her gezdiğim sergi 
sonrasında ‘olacaksa ilk sergim bu galeride olmalı’ diye düşünürdüm. 1998 yılına 
geldiğimizde cesaretimi toplayıp bir portfolyo hazırladım ve galerinin kapısını 
çaldım. Birkaç hafta sonra galeri asistanı beni arayarak Fulya Hanım’ın benimle 
görüşmek istediğini söyledi. Heyecanla galeriye gittiğimi hiç unutmam. Fulya 
Hanım portfolyomu beğendiğini, atölyemde resimlerimin orijinalini gördükten 
sonra beni Faruk Bey ile tanıştırmak istediğini söyledi. Tüm bunlar gerçekleşirken 
‘sanırım ilk kişisel sergim Galeri Siyah Beyaz’da olacak’ umutlarım da çoğalmaya 
başlamıştı. Faruk Sade ile tanıştığım günü, işlerimi beğendiğini ve 2000 yılında 
‘solo sergini yapmak istiyoruz’ dediği anı dün gibi hala mutlulukla hatırlarım. 
Elbet biz mutlu olurken, birileri de henüz daha öğrenciyken, Siyah Beyaz çatısı 
altına girmiş olmamdan rahatsız olmuş ki; 1999 yılında mezun olmam gerekirken 
bir atölye hocası, yeteri kadar iş üretmediğim, atölyeye uğramadığım bahaneleri-
yle beni dersten bırakacağını, mezun olamayacağımı söyleyerek akademisyen 
hocaların; öğrencilerin önünü açma noktasında ne kadar duyarlı olduğunu da 
göstermiş oldu. Bu arada Faruk Sade, her yıl Hacettepe Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi’nin mezuniyet töreninde bir öğrenciye Siyah Beyaz Galerisi 
Başarı Ödülü verirdi. O yıl tek dersten kaldığımı ve mezun olamayacağımı Faruk 
Bey’e söyledim. “Sorun değil” dedi. Elbet Faruk Bey, 1999’yılı mezuniyet 
törenine gider ve hocalara benim işimin salonda nerede olduğunu sorar. GSF 
dekanından: ‘Nihat mezun olamadı, onun için mezuniyet töreninde yok’ cevabını 
alınca O’da: ‘Bu yıl hiç bir öğrenciyi ödüle layık bulmuyorum’ deyip salonu terk 
eder ve tavrını gösterir. 2000 yılında Siyah Beyaz’da solo sergim gerçekleşir. 
Hacettepe Üniversitesi GSF dekanı açılışta sergimi gezerken, 1999 yılına ait 
“Galeri Siyah Beyaz Ödülü” plaketiyle Faruk Sade yanımıza gelir ve dekana: 
‘Geçen sene mezun etmediğiniz Nihat, ödülünü şimdi sizin elinizden solo 
sergisinde alsın’ der. Hepimiz şaşkınlık içindeyiz. Dekan hoca tebrik edip, plaketi 
bana takdim eder. Faruk Bey’in bu güzel tavrını ben dahil hiç kimse beklemi-
yordu. Önemli bir jest, benim için onurdur. O yıldan sonra Hacettepe Üniversitesi 
GSF mezuniyet törenlerinde, geleneksel “Galeri Siyah Beyaz ödülü” bir daha 
verilmedi. Bilinmelidir ki burada amaç ödül almak ya da vermek değil, tepkinin 
güzel olmasıdır. O günden sonra, bugün 16 yılı bulan serüvenimiz başlamış oldu.    

S.Ç.B. : İşlerinizde, boyutu tuval yüzeyine indirgemeniz, kavramları ve figürleri 
var oldukları halleriyle etkin bir biçimde ifade edişiniz, teknik ve içerik hakkında 
birtakım ipuçları veriyor. Resimlerinizin genelinde gördüğümüz ezber bozan bu 
perspektif anlayışınız hakkında neler söylersiniz?

N.K. : Öncelikle şunu söylemeliyim ki resimde durağanlığı seviyorum. Dikkat 
edilirse resimlerimde nesneler ve figürler hareketsiz dururlar; donmuş gibidirler. 
Yaşamın içindedirler ama aynı zamanda yaşamdan uzak tek başlarına yaşama 
dahil olmaya çalışmaktadırlar. Oluşturduğum kompozisyonlar, bir fotoğraf 
karesi gibi duru ve yalın olmalı ki; izleyici de resmin karşısında alışık olmadığı 
başka bir bakış açısına kendini dahil etsin. Bu bakış açısını sağlamak için, 
kompozisyon içinde perspektifi tamamen bozan bir yaklaşım içine giriyorum. 
Aynı kompozisyonda nesneyi hem üstten hem de önden görerek aslında nesneye 
de anlam yüklüyor ve yaşama dahil etmek istiyorum. Tıpkı izleyiciyi alışık 
olmadığı bakışaçısına dahil etmek istediğim gibi. Dolayısıyla gözün alışık 
olduğu perspektifi bozarak kompozisyona dolaylı yoldan anlam kazandırmaya 
çalışıyorum.    

S.Ç.B. : Sanatçıların üretiminde rolü olan toplumsal, çevresel ve siyasal normların 
2014 Türkiye’sinde ve çağdaş sanat perspektifindeki gelişmelerin izleğinde çok da 
iç açıcı olmadığını öngörebiliriz. Öte yandan, eserlerine baktığımızda süreklilik 
arz eden pozitif bir algı var. Burada bir ironiden söz etmek mümkün mü? Rengi bu 
kadar cesur kullanmanızı sağlayan şey nedir? 

N.K. : Elbette ironiden bahsedebiliriz. Buna değinmenize de sevindim. Az önceki 
sorunuza istinaden bahsettiğim gibi resimlerimde nesneler ve figürler yaşamın 
içindedirler ama aynı zamanda yaşamdan uzak tek başlarına yaşama dahil olmaya 
çalışmaktadırlar. Bu anlayışta çok bariz bir ironi vardır. Bu alaysılığı da seviyo-
rum. Hayatı ti’ye almayı ve bunu sonuna kadar göstermeyi seviyorum. Kompozis 
yon içinde oluşan zıtlıklarla evet resimlerimde ironik yaklaşım olduğu çok net 
söylenebilir. Renk konusuna gelince, öğrencilik yıllarımdan bu yana renk resim-
lerimin ana parçası olmuştur ama hiç bir zaman amaç olmamıştır hep araç olarak 
kalmıştır. “Neden bu kadar renk?” Buna verebilecek cevabım ancak bir soruyla 
olur: Bu kadar renkli bir ülkede yaşayıp, neden renksiz ve karanlık işler üretilir ki?  

S.Ç.B. : Sanatçı kimliğinizle beraber, akademisyen bir kimliğiniz de var. Bu iki 
kimliğinizin birbirinden beslendiği, ortak bir paydada buluştuğu veya ayrıldığı 
noktalar oluyor mu?

N.K. : On yıldır üniversitede öğretim görevlisi olarak “yaratıcı fikir geliştirme” 
“amblem ve logo uygulamaları” “temel tasarım” gibi dersler veriyorum. Açıkçası 
akademisyen olduğum söylenemez. Akademisyenlik çok farklı bir alan. Her 
akademisyen için elbet geçerli değil ama bu alanda gördüğüm kadarıyla insanlar 
ünvan uğruna birbirlerine rahatlıkla omuz atabiliyorlar. Ne yazık ki bu alan kendi 
içinde kaynayan bir kazan. Tabii ki burada sadece bir genelleme yapıyorum. Çok 
değerli hocalarımızı tenzih ediyorum. Benim ders vermemdeki en büyük neden, 
bilgi paylaşımına inanmamdır. Bilgi bende, yaptığım işlerde kalmamalı; belki de 
öğretme güdüsü, bilemiyorum. Gençlerin bizlerden öğreneceği çok şey var, ben de 
onlardan çok şey öğreniyorum.   

S.Ç.B. : Yaratım süreciniz nasıl şekilleniyor? Bu süreçte genelden özele doğru mu, 
-örneğin; bir sergi için önce bir kompozisyon mu tasarlıyorsunuz- yoksa özel bir 
fikirden genel bir birikime mi ulaşıyorsunuz?

N.K. : Yaratım sürecim her çalışmada farklılık gösterebiliyor. Bazen genelden 
özele, bazen de özelden genele. Ne yapmalıyım diye tuval karşısına geçmem ve 
hiç geçmedim. Boş tuval karşısına geçip düşünmek kadar boş bir şey yoktur. 
Üretim aşaması bir akıştır, süreçtir. Yaşamın sana getirdiği, sunduğu gerçeklerin 
yansımasıdır sanat. Bu süreci anlamlandırmak çok zor. Fikirler, bazen kendiliğin- 
den akıp gider, bazen de ağırlaşır durağanlaşır, durur ve sonunda çöpe bile atarsın 
acımadan.  

S.Ç.B. : Bu sergiyle birlikte ilk kez heykel çalışmalarınızı da görüyoruz. Bu 
disiplin ile olan ilişkinizi merak ediyorum. Heykel üretiminiz nasıl başladı?

N.K. : Resim harici farklı bir şey yapayım diye başlamadım elbet. Derinliği 
olmayan, durağan yüzey resimlerimi açıkçası üç boyutta hep merak ettim. Uzun 
zamandır aklımda olanı uygulamaya geçirdim. Hepsi bu. 

S.Ç.B. : Siyah Beyaz Sanat Galerisi’nde 19.12.2014 – 12.01.2015 tarihleri 
arasında gerçekleşecek “The Background” isimli serginizden bize biraz bahsede-
bilir misiniz?

N.K. : Bu sergide resmin yanında son dönem yaptığım metal üzeri boyama 
heykellerimi de sergileyeceğim. Bugüne kadar yaptığım resimlerde, yaşamın ve 
yaşamsal birikimlerin izlerinin gözlemlenmesini istedim. Nesne ve varlıkların 
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yaşamımızda ki yerinin önemi üzerine yoğunlaştım. Figür ve nesneler kalabalıktan 
uzak ve mümkün olduğu kadar net ve yalın olmalıydı. Yaşam alanım içinde kaybo 
lup gitmeyen, yaşama dair her oluşum, soyut değil; soyutlama ile kendini gösterdi. 
İfade ettiğim her şey, yalıtılmış bir biçimde yer aldı tuval yüzeyinde. “Teknik”  hiç 
önemsemediğim bir olgu oldu her defasında; “güçlü teknik”den uzak, “zayıf 
teknik” boyamalarımın nedeni, içimdeki, resim yapma enerjisine hakim olamadı- 
ğım çocuğun, dışa vurumuydu sadece. Metal üzeri boyamalarımda da aslında aynı 
anlayışı benimseyip, bu sefer nesneleri direkt yaşam alanımıza dahil etmek 
istedim. İki boyut yüzey üzerinde deforme olmuş nesneler, bize artık arka planı 
(The Background) göstermeli ; yüzeyden sonraki “gerçek” yaşam alanlarında, yani 
mekan içinde, yer kaplayıp, dokunulası ve yaşanılası görünüm lerini, hiçbir zaman 
ulaşılamayacak ve kullanılamayacak bir gerçek dışılığa dönüştürmeliydiler. 
Gerçek dışının, gerçek ile yüzleşmesi belki de. Nesnenin yüzeyden uzaklaşıp, 
kendini renk ve biçimle, üç boyutlu olarak anlamlandırması, “gerçek yaşam”ın 
içine doğrudan girip, burada yer edinerek gerçeğin dışını en doğal şekliyle 
göstermektir çabam.

S.Ç.B. : Önümüzdeki dönemlerde gerçekleştireceğiniz plan ve projeleriniz var mı? 

N.K. : Benim belki de en kötü huyum; plan yapmayı sevmiyorum, sanırım hayatın 
doğal akışını seviyorum. Nasıl yön veriyorsa öyle devam etmeyi. Projelerimin 
arasında ise son dönem yaptığım heykellere hız vermek ve ayrıca bahar aylarında 
bir kaç kısa film projemi gerçekleştirmek istiyorum.

S.Ç.B. : Sanatçı olarak ikamet ettiğiniz duraktan, şu an bulunduğunuz noktadan 
memnun musunuz? Üretiminizin hangi döneminde olduğunuzu düşünüyorsunuz?

N.K. : Evet şu an bulunduğum noktadan memnunum. Hiç bir dönemimde 
memnuniyetsiz olmadım. Bu benim mizacıma ters. Yaptığım işlere bakıldığında 
sanırım bu coşku çok net anlaşılacaktır. Üretimimin en renkli dönemindeyim. 
Kalfalık mı, ustalık mı diye soruluyorsa eğer, bunun cevabını sanat eleştirmen- 
leri versin. Büyük ihtimalle ‘çıraklık’ diyeceklerdir.

Yatak Odası, 2012 - 2014
Tuval üzeri yağlıboya oil on canvas

140 x 190 cm

Renkli Yatak I, 2012
Tuval üzeri yağlıboya oil on canvas

200 x 150 cm





Büyük Bisiklet, 2012
Tuval üzeri yağlıboya oil on canvas

140 x 190 cm



THE BACKGROUND

We interviewed Nihat Kemankaşlı, an artist who uses colours in a brave manner, whose percep-
tion enables him to create different perspectives in his paintings, whose technique is neverthe-
less faultless, and who says "in the paintings I have made so far, I wanted the traces of life and 
the accumulation of life to be observed", about his art life and his exhibition, "The Background", 
that is taking place in Siyah Beyaz between 12 December 2014 and 12 January 2015.

Senem Çağla Bilgin : You had your first solo exhibition in 2000 at Siyah 
Beyaz. We also know that there is a small echo of this exhibition in the history of 
the Gallery. First of all, how did your adventure with Siyah Beyaz start? Can you 
tell us the factors that built a bridge between the artist and the gallery and which 
brought you together?

Nihat Kemankaşlı : Starting from the beginning of my university years in 
Ankara, I have been following the exhibitions of Gallery Siyah Beyaz with inter-
est. Siyah Beyaz, which hosts very important national and international artists, 
was a gallery that I followed with admiration as a student of the Fine Arts 
Faculty (FAF). After every exhibition visit I had, I used to think 'my first exhibi-
tion, if it happens, should be in this gallery'. In 1998, I gathered all my courage, 
prepared a portfolio, and knocked on the door of the gallery. A few weeks later, 
the assistant of the gallery called me and told me that Ms. Fulya wanted to talk to 
me. I never forget how I enthusiastically went to the gallery. Ms. Fulya told me 
that she liked my portfolio and that, after she saw the originals of my paintings 
from my studio, she wanted to introduce me to Faruk Bey. Meanwhile, my hope, 
"perhaps my first solo exhibition will be in Gallery Siyah Beyaz" started to 
increase. I happily recall the day that I met with Faruk Sade and the moment he 
said he liked my work and that in 2000 "we would like to have your solo exhibi-
tion" as if it happened yesterday. While we were happy about it, clearly some 
people were so bothered about me working with Siyah Beyaz that it resulted in 
one of the workshop teachers telling me, with the excuse that I did not produce 
enough work and that I did not go to workshops, that he would fail me and I 
would not graduate as I was supposed to graduate in 1999. By doing so, he 
showed how sensitive the academic staff were to students, so as to pave the way 
for them.  Meanwhile, Faruk Sade used to give the "Gallery Siyah Beyaz Achieve-
ment Award" to one student each year at the annual graduation ceremony of the 
Faculty of Fine Arts of Hacettepe University. I told Mr. Faruk that I failed one of 
my classes and I would not be able to graduate. He said "no problem". Mr. Faruk 
went to the graduation ceremony in 1999 and asked other lecturers where my 
work was in the hall. After he heard from the Dean of the FAF that "Nihat could 
not graduate - that is why his work is not in the hall", he said "I do not find any 
student worthy of this award" and made his point by leaving the hall. In 2000, my 
solo exhibition took place in Siyah Beyaz. When the Dean of the Faculty of Fine 
Arts in Hacettepe University visited my exhibition at the opening, Faruk Sade 
came to us holding the "Gallery Siyah Beyaz Award" for 1999 and said to the 
Dean "Nihat, whom you did not graduate last year, should receive his award from 
you in his solo exhibition". We were all amazed. The Dean congratulated me and 
gave me the plaque. No one, including me, expected this agreeable approach from 
Mr. Faruk. It was an important gesture and honour for me. After that year, the 
annual "Gallery Siyah Beyaz Awards" were not given again in the graduation 
ceremonies of the FAF of Hacettepe University. It should be known that the point 
here is not the giving or receiving of awards; it is the response that is beautiful. 
After that day, our adventure, that has since gone on for 16 years, started.

S.Ç.B. : In your works, the way that you bring out dimension on the surface of 
the canvas and the way that you effectively articulate concepts and figures as 
they are give us some clues about your technique and content. What would you 
say about your frame breaking perception of perspective that we see in overall of 
your paintings?

N.K. : First of all, I should say that I like stillness in painting. If looked at 
closely, the objects and figures in my paintings stand still as if they are frozen. 
They are in life but at the same time they seek to be incorporated into life in 
isolation, away from life. The compositions I create should be plain and simple 
like a photo frame, so that, looking at the painting, viewers should incorporate 
themselves into a different perspective to which they are not accustomed. In 
order to set this perspective, I get into an approach that distorts the perspective 
in the composition completely. By seeing an object both from the top and the 
front in the same composition, I actually give meaning to the object and want to 
incorporate it into life. In the same way, I want to incorporate the viewer into a 

perspective that he is not accustomed to. As such, I try to give meaning to the 
composition indirectly by distorting the perspective to which eyes are accus-
tomed.

S.Ç.B. : We can guess that the social, environmental and political norms that 
have a role in the production of artists are not very pleasant in Turkey of 2014 
and in the theme of the developments in perspective of contemporary art. On the 
other hand, when we look at your works, there is an enduring perception of 
positivity. Is it possible to speak of an irony here? What is it that allows you to 
use colours so bravely?

N.K. : Of course, we can talk about irony. I am glad that you mentioned this. As I 
talked about with regard to your previous question, objects and figures in my 
paintings are in life but at the same time they seek to be incorporated to life in 
isolation, away from life. There is a very obvious irony in this understanding. I 
also like this irony. I love making fun of life and carry this all the way through.  
It can clearly be said that, yes, there is an ironical approach in my paintings, 
with contrasts within the composition. As for the colour issue, colours have been 
the main part of my paintings since my student years, but this has never been the 
purpose; they have always remained a tool. "Why are there so many colours?" 
My answer to this can only be with a question: Why is it that one lives in such a 
colourful country and produces such dark works?

S.Ç.B. : Along with your artist identity, you have an academic identity. Do these 
two identities feed on each other, meet in a common ground or are they segre-
gated from each other?

N.K. : For ten years, I have been lecturing courses such as "basic design", 
"emblem and logo applications" and "creative idea development" as a lecturer at 
the university. To tell you the truth, it cannot be said that I am an academic. 
Being an academic is a very different area. Of course it is not true for all 
academics but as far as I have observed people can easily hurt each other for 
the sake of titles in this area. Unfortunately, this area is a boiling cauldron on its 
own. Of course, here I am just generalising the whole area. I do not include our 
own precious lecturers in this generalisation. The most important reason that I 
lecture is my belief in sharing knowledge. Knowledge should not stay with me 
and with my works. Maybe it is an instinct to teach; I do not know. There are 
many things that the young would learn from us; I also learn a lot from them. 

S.Ç.B. : How is your process of creation shaped? Do you move from the general 
to the specific during this process - I mean do you design a composition for an 
exhibition - or do you strive towards a general collection from a specific idea?

N.K. : My creation process differs with each work. Sometimes from general to 
specific and sometimes from specific to general. I never stand in front of the canvas 
thinking what I should be doing and I never did that. To stand in front of an empty 
canvas and think is such a house of cards. The production stage is a flow and a 
process. Art is a reflection of the realities that life brought and presented to you. It is 
difficult to give meaning to this process. Thoughts sometimes slip away spontane-
ously; sometimes the process slows down, lets up, stops and in the end you even 
throw it in the rubbish without mercy.

S.Ç.B. : With this exhibition, we have seen your sculptures for the first time. I am 
curious about your relationship with this discipline. How did your sculpture 
production start?

N.K. : Naturally I did not start for the sake of doing something other than painting. I 
was curious to see my still surface paintings, that did not have any three dimensional 
depth. I applied what was on my mind for a long time. That is all.

S.Ç.B. : Can you talk a little about your exhibition called "The Background" that 
will take place between 19 December 2014 and 12 January 2015 at Siyah Beyaz 
Art Gallery?
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N.K. : In this exhibition, along with paintings, I will exhibit recent works, 
painting over metal sculptures. In the paintings I have done so far, I wanted the 
traces of life and the accumulation of life to be observed.  I concentrated on the 
importance of the place of objects and their existence in our lives. The figures 
and objects should have been away from crowds and been exact and simple as 
much as possible. Every formation about life, which did not disappear in my 
living space, showed itself not by being abstract but through abstraction. Every-
thing I expressed took its place in an isolated form on the canvas. "Technique" 
has been a phenomenon to which I have never given importance. The reason for 
my "weak technique", as distinct from "powerful technique", was simply the 
outpouring of my inner child whose energy to paint I could not control. In my 
paintings on metal, actually I adopted the same understanding but this time I 
wanted to incorporate objects into our living space. The distorted objects that 
were deformed on the two dimensioned surface should now show us "The 
Background"; they should have transformed their touchable and liveable 
appearance covering the ground in their 'real' living space on the surface, i.e. in 
their space, into an unreality that would never be reached or used. Maybe it is 
the confrontation of the unreal with the real.  My effort is to show the unreality in 
its most natural way by getting away from the surface of the object and by giving 

a meaning to it in three dimension with colour and form and by entering into "real 
life" and staying there.

S.Ç.B. : Are there any plans or projects that you will execute in the near future?

N.K. : My worst habit is maybe the fact that I do not like to plan, I guess I like 
the natural flow of life; to pursue as it directs. Among my projects, I want to 
speed up the sculptures that I have been working on recently and moreover I 
want to perform a few short film projects in the spring.

S.Ç.B. : Are you content with where you are now; with where you stand as an 
artist? In which period of your production do you think you are?

N.K. :  Yes, I am happy where I am now. I have never been dissatisfied in any 
period of mine. This is against my character. When the works that I have done 
are looked at, I guess this enthusiasm would be understood very clearly. I am in 
the most colourful period of my production. If it is a question of whether I am in 
an apprenticeship or a masterhood period; art critics should answer this. 
Probably, their answer would be 'apprenticeship'.

Mahalle, 2014
Tuval üzeri karışık teknik mixed media on canvas

150 x 200 cm
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