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Seçkin Pirim’in heykel çalışma 
larının olgunluk dönemine gir- 
mesiyle, sanatsal gelişiminde 
yepyeni bir dönemin başlangı- 
cına tanık oluyoruz. Sanatçı, 
estetiğin ve kavramsal içeriğin 
de zorunlu kıldığı, sanatın ve 
tasarımın çağdaş stratejilerini 
çok iyi bir şekilde içine dahil 
ettiği bir dizi neominimalist 
ifade biçimi bulmuş gibi görün-
mektedir. Üstüne üstlük yapıtla 
rında doğrudan doğruya sosyal 
bağlantılar ya da çağrışımlar yer 
almasa dahi, onlar gerçeklik 
dediğimiz hızla ivme kazanan, 
yüksek teknolojili kaos içindeki 
heterojen ve çoğulcu varoluşu- 
muza karşılık gelen, fütürizm 
sonrası, konstrüktivizm sonrası 
ve minimalizm sonrası dünya 
görümüzü şekillendirebilecek 
nitelikte bir estetik sunarlar. 

1. Nesnelerin Dünyası
Dünyamızdaki her şeyin bir 
biçimi vardır. Bunu gözlerimizle 
algılarız ve gerçeklik katego-
rileri kurmak üzere zihnimizde 
anlamlandırırız. Orada, 
gördüğümüz her nesne kullanımı 
ve kullanılırlığına göre anlaşılır. 
Varlığımızın şekillenme 
biçimine duyduğumuz inancı 
yitirmemek için materyalist 
evrenimize anlam kazandırmaya 
çalışırız. Nesnelerin dünyasını 
anlamlandırma yoluyla her an 
yüzleşmek durumunda kaldığı- 
mız parçalı gerçeklikten bir 
mantık elde etmeyi amaçlarız. 

2. Heykeller

Seçkin Pirim, erken dönem 
eserlerinde gerçekliğin karışık- 
lığını biçimsel öze indirgeyerek 

doğa ve kültür arasındaki ikiliğe 
şiirsel bir yaklaşım ortaya koy- 
muştur. Heykelleri, kökenlerinin 
doğaya ve 20. yüzyıl avangard- 
larının çeşitli soyutlama yöntem-
lerine uzandığını açıkça göster- 
miştir. Bu nedenle Levent Çalı- 
koğlu 2006’da, eserlerinin mo- 
dernist bir ifade taşıdığının altını 
çizmişti. Şüphesiz ki Pirim 
erken dönem heykellerinde 
kübizmin parçalı biçimciliğini 
ve fütürizmin hızlı hareket 
nosyonunu, bilgisayarlarla 
donatılmış çağımızda güncel bir 
estetik geliştirmek amacı ile 
çağdaş tasarım nosyonu ile 
birleştirmişti.

Günümüzde, doğa ve endüstriye 
göndermeler sürmesine rağmen 
heykeller öncekilerden daha 
soyut ve kendilerine gönderme 
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yapar nitelikte gibi görünmekte-
dir. Eserler artık hiçbir şeyin 
temsili değildir ve içsel bir 
motivasyonu izliyor gibi görü- 
nürler, bu da mutlak, soyut bir 
görsel ifadeye yol açar. Biçimsel 
karakteri aynı anda hem mini-
mal hem de anlatımcı olarak 
tarif edilebilir. Genel form sıklık 
la düz, geometrik bir biçime 
indirgenmiştir, iç kısımları ve 
bölümlerinde ise bir dizi çizgi 
görünür; bunlar, işi oluşturan 
çoklu katmanlar sebebiyledir. 
(3)

Pirim’in güncel heykellerinde iç 
merkezli bir hareket söz konusu-
dur, ancak önceki yapıtları daha 
ziyade dış merkezli bir yapıda 
idi. Bu yüzden heykelin hızı 
dışarıya değil içeriye doğru 
yöneltilmiştir. Harekete uygula-
nan bu farklı müdahale, heykeli 
oluşturan tekil parçaların 
düzenlenişinden de kaynak- 
lanmaktadır. Geçmişte yapıtları 
sıklıkla, belirli bir kompozis- 
yona ve işin kapladığı mekâna 
göre düzenlediği tekil unsurların 
tekrarını içeriyorken şimdiki 
çalışmaları uyumlu parçaların 
bir araya getirilmesinden 
oluşuyor ve bu sayede tekil bir 
form görünümü veriyor. (5) 

Heykellerinin adeta donmuş gibi 
görünmesinin nedeni budur. 
Dönen bir formu gösteren bir 
filmden durdurulmuş karelere 
benzerler. Ancak yapıtları 
dingindir ve kendileri dışında 
başka hiçbir şeye işaret etmez. 
Bu yüzden Seçkin Pirim’in işleri 
çevrelerinde huzurlu bir atmos-
fer yaratır.

Seçkin Pirim bunun dışında, 
klasik bir sergi unsuru ve 
heykeli sunma aracı olan kaideyi 
de halen kullanmaktadır. Mini-
malizm onu, eser ve mekânı 
arasında doğrudan bir temas 
kurmak için kaldırdığından ve 
Manzoni gibi sanatçılar onun 
üstüne konan herhangi bir şeyi 
sanat olarak ilan edebilme 
gücünün altını çizdiklerinden 
beri, çağdaş sanatçılar ve kaide 
arasındaki ilişki problemli bir 
hâl almıştır. Yine de Pirim gibi 
pek çok sanatçı onun ilan ve 
teşhir etme gücünü kullanır. 
Bununla birlikte son yapıtlarında 
kaide şeffaftır, adeta görünürlük 
ve görünmezlik arası bir 
durumdadır. Dahası, yapıtlar 
kaideyle bütünleşmiştir, çünkü 
sanatçı heykelin bir kısmını 
kaidenin üst bölümünün içine 
doğru yerleştirir. (10) 
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3. Kâğıt Eserler
Seçkin Pirim’in kâğıt eserleri 
heykellerinin estetiğini ve 
kavramsal çerçevesini izler. 
Onlar da sayısız katmanlardan 
oluşur, minimal dilini takip 
eder ve geometrik formların 
çeşitlemelerini gösterirler. 
Rölyef eserleri ile yakın 
bağlantılar taşırlar; rölyef 
eserler arka plandan çıkarken, 
kâğıt eserler zeminin içine 
doğru kesilerek oluşturul- 
muştur. Sanatçının, heykel-
lerinin niteliğini kâğıt ortamı- 
na aktarış biçimi etkileyicidir. 
Kâğıt üzerine olan eserler 
genellikle iki boyutludur. 
Pirim ise onu üç boyutlu bir 
bloğa oturtarak belirmesini 
istediği formları keserek 
çıkartır. Sonrasında izleyici 
kesilip çıkartılmış olanı görür, 
ki bu da sanatçının düşünce- 
sinin bir negatif formunu tem- 
sil etmektedir. Asıl nesne asla 
ortaya çıkmaz, sadece yoklu- 
ğun geride bıraktığı iz vardır. 
Bu yüzden Seçkin Pirim’in 
kâğıt eserlerinde sunduğu 
formlar, hayali formları anım- 
satmaktadır. Gördüğümüz şey 
boşluktur, illüzyon içeren bir 
oyundur.

4. Yüceliğin Güzelliği
Seçkin Pirim’in eserleri çağdaş 
heykel dünyasında üstün bir 
konumdadır. Bu klasik sanat 
alanına güncel düşünme, tasa- 
rım ve üretim yöntemlerini 
entegre ederek yeni stratejiler 
ve kavramlar ekler. Heykelin 
günümüzdeki durumunun far- 
kındadır ve sanat çevrelerini  

hâlâ etkisinde tutan, heykel  
sanatındaki tutucu eğilimler 
hakkında bilgi sahibidir. Buna 
karşı olarak, alternatif malze- 
me ve estetikler deneyerek 
heykelin sınırlarını cesur bir 
biçimde genişletmeyi amaçla- 
maktadır. Her zaman için iş 
ürettiği (sanat) tarihsel bağla- 
mın farkındadır. Bundan 
başka, sanatçı çağdaş sanatın 
güncel durumunun yanı sıra 
klasik avangardın stratejilerini 
de bilmektedir. Pirim eserlerin 
de Kübizm, Fütürizm, Mini-
malizm, çağdaş heykel, 
günümüzün üç boyutlu bilgi-
sayar grafikleri ve ürün tasarı- 
mından çeşitli yöntemler 
alarak kendi dilini oluşturma 
nın bir yolunu bulmuştur. Bu 
nedenle işleri hem tanıdık hem 
de yabancı görünür. Bilinen 
sanat ve tasarım tarihi temeli 
üzerinden yeni estetikleri tartış 
maktadır. Bu sayede sanatçı, 
klasik reprodüksiyonu veya 
postmodern eklektizmi aşan 
yeni üretim biçimleri geliştir 
mek için heykel sanatına bir 
yol önermektedir. Üstüne üst 
lük, yüceliğin güzelliğini melo 
drama, kitsch’e ve didaktikliğe 
kaçmadan formüle etmenin bir 
yolunu bulmayı başarmıştır. 
Günümüz gibi çirkin zaman-
larda eğer bir sanatçı izleyi- 
cinin hem gözünü hem de 
zihnini tatmin edecek bir gü- 
zelliği göstermenin yolunu 
bulmuş ise, bu güzellik paha 
biçilmezdir, korunmalı ve 
saklanmalıdır. Çok şükür ki 
Seçkin Pirim’in kullandığı 
malzemeler uzun ömürlüdür.( 10 ) ÖNER KOCABEYOĞLU KOLEKSIYONU COLLECTION, 2011
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CONTEMPORARY BEAUTY OF THE SUBLIME
We are facing the beginning of 
a new part in the artistic 
development of Seçkin Pirim, 
as his sculptural work has 
entered a phase of maturity. 
Now, as it is stringent in its 
aesthetic and concept, it seems 
like the artist has found a 
number of neo-minimalist 
forms of expression, which he 
merges in a great manner with 
contemporary strategies of art 
and design. On top of it, his 
work, although neglecting 
direct social relations or 
connotations, proposes an 
aesthetic, which is able to form 
a post-futurist, post-construc 
tivist and post-minimal vision 
of our world that corresponds 
to our heterogeneous and 
plural existence in the fast 
speeding high-tech chaos 
called reality.

1. The World of Things

Everything in our world has a 
form. We receive it with our 

eyes and give meaning to it 
with our mind in order to build 
up categorisations of reality. 
There, every object that we see 
is understood according its use 
and utility. We try to give 
meaning to our materialistic 
universe in order not to lose 
faith in the way our existence is 
shaped. Via the understanding 
of our world of things, we aim 
at gaining logic out of the 
fragmental reality we face 
every minute.

2. Sculptures

In his earlier works, Seçkin 
Pirim showed a poetic 
approach to the dichotomy 
between nature and culture by 
reducing the complexity of 
reality to its formal essence. 
His sculptures clearly revealed 
their roots in nature and in 
various forms of abstraction 
methods of the avant-gardes of 
the 20th century That is why 
Levent Çalıkoğlu underlined in 

2006 that his work then had a 
modernist expression Indeed, 
in the early sculptures, Pirim 
merged cubism’s fragmented 
formalism and futurism’s 
notion of fast movement with a 
contemporary notion of design 
in order to develop a current 
aesthetic for our computerised 
age.

Today, although the references 
to nature and industry subver-
sively still exist, the sculptures 
seem to be more abstract and 
self-referential than before. The 
works do not represent 
anything anymore, and look 
like they follow an intrinsic 
motivation, which leads to an 
absolute abstract visual 
expression. Their formal 
character can be described as 
being minimal and expressive 
at the same time. The general 
form is often reduced to
a clear geometrical shape, 
whereas its inner parts and 
sections show dozens of lines, 
which result from the use of 
many layers out of which the 
work consists.

Pirim’s current sculptures have 
an inward movement, whereas 
the previous works had a more 
outward character.Therefore, 
the speed of the sculpture is not 
external but inversely orien-
tated. This different treatment 
of movement results also from 
the organisation of the single 
parts of the sculpture. Whereas 
in the past, his works often 
consisted of a repetition of 
serial single elements, which 
he arranged according to a 
certain composition of the 
work and the space it occupied, 
now the pieces consist of 
coherent parts, which are 
intermingled, so that they 

appear as one single form.That 
is why the sculptures look like 
as if they were frozen. They 
resemble photo-stills of a 
movie that shows a spinning 
form. Though, the works are 
calm and point to nothing else 
but themselves. That is why the 
current pieces of Seçkin Pirim 
create a peaceful atmosphere 
around them.

Also, Seçkin Pirim still creates 
pieces, which use a pedestal, 
the classic exhibition tool and 
representational instrument of 
sculpture. Since Minimalism 
abandoned it for creating a 
direct contact between the 

work and its environment, and 
artists like Manzoni underlined 
its power to declare anything 
on it as art, the relationship 
between contemporary artists 
and the pedestal became 
problematic. Still many artists, 
like Pirim, use its power to 
declare and expose. In his 
recent works though, the 
pedestal has become transpa- 
rent, as if it has a state between 
being visible and invisible. 
Also, the works have become 
one with the pedestal, as the 
artist inserts part of the 
sculpture into the upper part of 
the pedestal.
 

İSİMSİZ UNTITLED, 2010
70 x 40 x 35 cm, Özel  Koleksiyon Private Collection
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3. Paper Works
 
Seçkin Pirim’s paper works 
follow the aesthetic and 
conceptual framework of the 
sculptures. Also they consist of 
countless layers, follow his 
minimal language and show 
variations of geometrical 
forms.They have close connec-
tions to his relief works, 
whereas the relief works stick 
out of the background, the 
paper works are cut into the 
ground.The way the artist has 
managed to transfer the 
character of the sculptures to 
the medium of paper is impres-
sive. Works on paper are 
normally two-dimensional. 
Pirim though stakes it to a 
threedimensional block and 
cuts out the forms he wants to 
make appear. The spectator 
later sees a cut out, which 
represents a negative form of 
his thought. The actual object 
never occurs; just a trace of its 
absence is left behind. There-
fore, the forms that Seçkin 
Pirim presents in his paper 

works are reminiscences of 
imagined forms. It is emptiness 
that we see, a game with 
illusion.

4. Beauty of the Sublime
 
Seçkin Pirim’s work is 
outstanding in the contempo-
rary world of sculpture. He 
adds new strategies and 
concepts to this classic field of 
art by integrating current 
thinking, design and produc-
tion methods. He is aware of 
the contemporary state of 
sculpture and knows about the 
conservative tendencies 
insculpture, which still domi-
nate the art scene. Against this, 
he bravely aims at extending its 
borders by experimenting with 
alternative materials and 
aesthetics. Always, he is aware 
of the (art)historical context, in 
which he produces. Also, the 
artist is familiar with the 
strategies of the classic avant-
gardes as well as the current 
state of contemporary art. In 
his oeuvre, Pirim has found a  

way to build his own language 
out of various methods of 
Cubism, Futurism, Minimal-
ism, contemporary 
sculpture,today’s three-
dimensional computer graphics 
and product design. That is 
why his work looks both 
familiar and strange. It discus 
ses new aesthetics on the base 
of known art and design histo 
ry. In this way, he proposes a 
way for sculpture to develop 
new ways of production, which 
overcome classical reproduc-
tion or postmodern eclecticism.
 
On top of it, he has found a 
way to formulate a beauty of 
the sublime without being 
melodramatic kitschy or 
didactic. In ugly times like 
today, if an artist finds the 
possibility to make beauty 
appear that fulfils the eye and 
the mind of a spectator, this 
beauty is priceless and must be 
protected and preserved. Thank 
God, the materials Seçkin 
Pirim is working with are long 
lasting.
 

RASTLANTI İLE KURGULANMIŞLIK ARASINDA

İSİMSİZ UNTITLED, 2010
160 x 80 x 50 cm, T.T. Koleksiyonu Collection
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