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Tuğberk Selçuk’un eserlerinde 
sanatçının malzemeye olan 
hakimiyeti ön plandadır. Kendi 
deyişiyle sanat bir dışa vurum 
biçimidir ve içsel bir huzursuz 
luktan beslenir. İnsan var 
oluşundan beri bir arayış 
içindedir, bilinmeyenden 
kaynaklı bu arayışın insanın 
içsel dünyasında değişik 
tezahürleri olduğu bilinir. 
Sanatçı iç dünyasındaki bu 
tezahürleri somutlaştırmak 
arzusundadır. Tuğberk Selçuk 
eserleri ile kendi iç dünyasını 
gözle görülür ve dokunulur 
hale getirir. Bu öznel arayış 
sürecini paylaşmak sanatçının 
özeline girmek ve onun 
algısında yolculuğa çıkmaktır.

Düşünceden eskize, tasarıma 
ve üretime dönüşen yaratım 
sürecinde malzemeyle uyum 
içinde olmak sanatçının en  

büyük artısıdır. Endüstriyel 
tasarım geçmişi sebebiyle 
form ve üretim tekniklerine 
olan hakimiyeti ortaya çıkan 
eserlerin, çok disiplinli bir 
yaklaşımdan beslenerek hayata 
geçirilmelerini sağlıyor. 
Eserlerinde figuratif 
çalışmaları soyutlamalarla 
beslemesi ve pop art işlere 
olan yatkınlığı çok sofistike 
bir yaklaşımla eklektisizmi ve 
içsel huzursuzluğu nötralize 
etme sürecinden kaynaklıdır.

Sanat ile tasarım, obje ile 
heykel arasında duran 
çalışmaları ve enstalasyonların 
da farklı malzemeleri 
birleştiren ve strüktürden yola 
çıkan Tuğberk Selçuk hiçlikten 
varoluşa uzanan serüveni 
farklı üretim teknikleriyle 
eserlerine taşıyor. 

Karaca M. Erdem

TO BE NUTS 

SANSÜRSÜZ SOS, 2012, METAL, BETON, SİLİKON, 130 x 40 x 20 cm
UNCENSORED SAUCE, 2012, METAL, CONCRETE, SILICONE, 130 x 40 x 20 cm

KÖPEKLE OYUN, 2012, METAL ÇERÇEVE, METAL ÜSTÜ FLORESAN BOYA, 120 x 90 x 7 cm
THE GAME WITH THE DOG, 2012, METAL FRAME, FLUORESCENT PAINT ON METAL, 120 x 90 x 7cm

KÖPEK, 2012, METAL ÇERÇEVE, METAL ÜSTÜ FLORESAN BOYA, 80 x 60 x 10 cm
THE DOG, 2012, METAL FRAME, FLUORESCENT PAINT ON METAL, 80 x 60 x 10 cm



GİBİ, 2012, METAL, 90 x 60 x 10 cm
SUCH AS, 2012, METAL, 90 x 60 x 10 cm







BÜST, 2012, KROM, 50 x 30 x 20 cm
BUST, 2012,CHROME, 50 x 30 x 20 cm



TO BE NUTS 
The artist's dominance of the 
material is at the forefront in 
Tuğberk Selçuk’s works. In his 
own words, art is a form of 
expression and is fed by inner 
unrest. Man is in a quest since 
creation. It is known that the 
quest that originates from the 
unknown, manifests itself in a 
man's inner world. The artist 
wishes to embody these 
manifestations of his inner 
world. With his work, Tuğberk 
Selcuk makes his inner world 
visible and tangible. 

This is the process of sharing 
the quest, to enter the inner 
world of the artist and joining 
his journey in his perception. 
Being in harmony with the 
materials during the process of 
creation, from idea to sketch, 
design and production, is the 

artist’s biggest plus. Because 
of his background in industrial 
design, his control of form and 
manufacturing techniques 
allows his works of art to be 
born from the domination of a 
multi-disciplinary approach. 
Feeding abstractions to his 
figurative works and his 
aptitude for pop art allows a 
very sophisticated approach to 
neutralize the process of 
eclecticism and internal 
unrest. Setting off on a path by 
combining different materials 
and structures in works and 
installations that stands 
between art and design, object 
and sculpture, Tuğberk Selcuk 
carries to his works, the 
adventure that stretches from 
nothingness to existence, by 
using different production 
techniques.

Karaca M. Erdem

SANAYİ SOSU, 2012, METAL, BETON, SİLİKON, 80 x 60 x 40 cm
INDUSTRIAL SAUCE, 2012, METAL, CONCRETE, SILICONE, 80 x 60 x 40 cm

NON FONKSIYONEL, 2012, 60 x 50 x 40 cm
NON FUNCTIONAL, 2012, 60 x 50 x 40 cm
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EVE DÖNÜŞ // HOMECOMING 19.10.2012 - 09.11.2012
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