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S

ahnenin önü ya da ardı değil;
kenarı, kıyısı. Perdenin kıvrımları
arasında, henüz gelmemiş bir
şimdinin mekansallaştığı yer: Uçbucak. Sesler söze dönmemiş. Salon
karartılmamış. Oyuncu gülümseyecek
mi yakaracak mı belli değil.
Seyircinin üstüne gölgesi düşen, yarı
saydam yüzeye dipten yansıyan,
kıyıya vuran, eşikte incecik duran
hallere bakıyoruz.
Not Behind The Scenes bir mekan
ve bir tavır tasvir ediyor. Kavramların
kuytusuna sığınmadan akışta ve
aralıkta durmayı önemseyen
sanatçıları bir araya getiriyor.
Hiçbiri bir diğerine benzemiyor
fakat canlı ve serin olduğu
kadar sert ve yıpratıcı olarak da
duyulabilen tecrübelerden tanışık
gibi görünüyorlar. İşleri mütevazi, akıl
vermeye çalışmıyor, hayrete, dehşete
ya da düşe de çağırmıyor. Kulis
yapmıyor. İç ve dış arasında gerilmiş
ince bir ip üstünde, dengesizliğini
yitirmeden durabilmeyi deniyor.
Belki de sanatçı, tüm sinirleri uyarılmış
ve kasları yay gibi gelirilmişken
bile, hafif ve zarif kalabilmeyi
bir ömür prova eden kişidir.
Çağın yabancılığıyla perde
arasında randevulaşıp, ışıkları
kapatmadan sevişir.
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MERT ACAR

A

bsence serisine ait bir seçkiden oluşan
yerleştirmede; mekan, yapı ve yüzeylerden
geriye kalan peyzajın değişimi ve bu sürecin alana
ait kalıntıları, boşluk ve muğlak alanın sınırlarını
belirginleştirir. Seçkiyi bir arada getiren yerleştirme,
hiç sahip olunmamış kolektif anıları yeniden
canlandırmayı deneyen bir bütünün parçalarını
sunar. Bu bağlamda, belgelenen izlerin üst üste
gelen birleşimleri yeniden-kurgulanabilecek
anlara dair bir potansiyel taşırken, mevcudiyet ve
geçiciliğe işaret eder.
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Absence Series Part II, 2022
Her biri 30 x 24 cm, 3+1 A.P. Fine Art Print
60 x 48 cm, 3+1 A.P. Fine Art Print
Her biri 80 x 64 cm, 3+1 A.P. Fine Art Print
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PINAR AKKURT

P

izza kutularından bir sonsuz sütun
kesiti. Ulaşılması kolay, gündelik
nesneleri ve normalde çöpe gidecek
malzemeleri kullanarak çeşitli deneyler
yapan sanatçının, tek kullanımlık basit bir
malzemeden oluşturduğu sürdürülebilir
bir sistem tasarımı.

Sütun, 2022
Pizza kutuları
45 x 45 x 400 cm
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VAHAP AVŞAR

D

ünyanın çeşitli yerlerinde özgürlük adına
yapılan askeri operasyonlara eleştirel bir
gözle yaklaşan bu yerleştirme “operasyon” ve
“özgürlük” kavramlarının birbirini dışlayan ilişkisini
görselleştiriyor. İki neondan biri yandığı anda
diğeri söner, eşzamanlılık asla yakalanamaz.
Vahap Avşar’ın hazır sloganlara müdahale ettiği
işlerden biri olan Özgürlük Operasyonu ülkelerin
ve toplumların kendi özgürlüklerini kendilerinin
belirlemesine yönelik bir çağrı gibi de görülebilir.
Yazı Ahmet Ergenç

Özgürlük Operasyonu | Operation Freedom, 2010
Özel Koleksiyon
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TANZER ARIĞ

G

ündelik yaşantımızın yanı sıra bugünün
teknolojik olanaklarıyla bir şekilde tanıklık
ettiğimiz birçok olayı bizzat yaşamasak bile
çok daha yoğun bir biçimde hissettiğimiz
bir dönemden geçiyoruz. Savaşlar, afetler,
siyasi tartışmalar vb. hiç olmadığı kadar kolay
ve hızlı bir biçimde önümüze gelebiliyor.
Bireysel yaşantımızdaki tempo da işin içerisine
katıldığında söz konusu durumlar çok daha
çabuk tüketilen ve yerine hemen yenisinin
gelebildiği bir yapıya bürünüyor. Bir zamanların
büyük çalkantılı olaylarının bir benzeri elbette
bugün de yaşanıyor ancak o kadar çok bilgi
bombardımanına maruz bırakılıyoruz ki biri
için yaşadığımız endişe, kaygı, sevinç ve
benzeri duygularımız henüz tam anlamıyla
içselleşmeden bir yenisi önümüze bırakılıyor.
İşte böylesi bir zamanda belki de en değerli
olanın bir süreliğine de olsa geçmiş bir
olayın belleklerimizde yer ettiği kalıcı izlerini
muhafaza edebileceğimiz karakutular üretmek
gerektiği gerçeğini bizlere hatırlatıyor.

Notre Dame, 2022
Karışık Teknik
52 x 52 x 10 cm
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SEFA ÇAKIR

2

019 yılında açmış olduğum ilk kişisel sergim
“Bütünleşme Çözülme” sergisinde ki
hikayeye devam niteliğinde. Bir yandan da o
hikayeyi bitirme noktasında bir kompozisyona
sahip. Çocuk kavramını makro-mikro ilişki ile
incilerlen, bu zamandan itibaren konuya mekan
ve 3. Nesneler dahil oluyor. Bu açı; hem desen,
hemde kurgu niteliği taşıyor. Etüt etkisinde
ele aldığım figür-portre çalışmaları zaman
ve mekan ile buluşarak yeni bir meselenin
içerisinde incelenecek. Totalde bu eserleri,
öncesinin devamı, yenilerin ise başlangıcı olarak
okuyabiliriz.
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Yeni Bir Ben Lazım, 2021
Kağıt Üzerine Marker Kalem
33 x 46 cm

Yalnızlık Senfonisi, 2021
Kağıt Üzerine Marker Kalem
33 x 46 cm
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FULYA ÇETİN

G

eçen son iki yılı evimin önüne diktiğim karabiber ağacını
izleyerek geçirdim. Onun çeşitli havalarda nasıl hayatta
kaldığına şahit oldum. Yazın sıcağına gölge yapan yapraklarını,
çılgın fırtınalarda eğilip bükülen ama kırılmayan dallarını, çeşitli
böceklere, kuşlara ev olan gövdesini hayranlıkla izledim.
Bu şahitlik sürecinde beni nasıl değiştirdiğini ve benimle ne kadar
güçlü bir bağ kurduğunu fark ettim. Onunla konuştum, onu sevdim.
İstanbul’da bulunduğum zamanlarda onu düşündüm ve özledim.
Dallarının arasında yattım, üzerime kapattım, örtünüp saklandım.
Bir gündüz düşünde Fragonard’dan Caspar David Friedrich’e,
Caravaggio’dan Artemisia Gentileschi’ye doğru salınırken
ortamıza tüm kadınlara ithafen o heykeli koydum. Dallarının gücü,
esnekliği, yapraklarının şiirselliği sayesinde bu resmi yaptım

İsimsiz, 2022
Kağıt üzerine füzenü
150 x 210 cm
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HALİT DEMİREL

H

alit Demirel’in üzerinde çalıştığı monokrom seri “zerre” içe
doğru yönelen bir sonsuzluk arayışı olarak tariflendirilebilir.
Sergideki suluboya çalışmalar, bu arayışın izlenebileceği
bir seçki olarak karşımıza çıkıyor. “zerre” ne büyüklükte bir
şeye baktığımızı, neyin kağıt üzerinde sabitlenmiş halini
gördüğümüzü ele vermeyen, maksatlı bir muammayla bizi
karşı karşıya bırakıyor. Yakınlık, uzaklık, ölçek veya zaman gibi
kavramları silikleştiren, derinlere indikçe daha da derinlerin
mümkün olduğuna işaret eden bu arayış, içeriye girdikçe
nelerle karşılaşılabileceğini sorguluyor. Demirel’in işlerindeki
mikroskobik bakış, birbirine benzeyen şeylerin yaklaştıkça, içine
düştükçe, derinleştikçe farklılaştığını gösteriyor, benzerleri
birbirinden ayrıştırıyor. Bu dışarıdan içeriye doğru arayış her
bakışta, her parçada, her denemede yeni parçacıkların, başka
katmanların tariflenebildiğini gösteriyor. Seri, derine inmenin
ne ifade ettiği sorusu kadar bilinmezin sürekliliğini de kendine
dert ediniyor. Demirel’in suluboya işlerini, her biri üretildikleri
kağıdın içinden yırtılarak ayrıştırılan parçalardan oluşuyor.
Adeta birer numune gibi bütünden çekip çıkartılan bu parçalar,
nereye ait olduklarına kayıtsız bir şekilde karşımızdalar. Geride
bıraktıklarının bilinmezliğini odağın dışında bırakıyorlar.
Burada bakılanın ne veya neyin parçası olduğunun artık önemi
kalmıyor; sergi izleyiciyi uçsuz bucaksız bir sonsuzun içine
dalmaya, parçacıkların içinde gezinmeye davet ediyor. “zerre”
parçanın içine girdikçe derinleşen sonsuzluğun ona yaklaşmaya
çalışarak arandığı bir deney alanını izleyici ile paylaşıyor.
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İsimsiz, 2021
Watercolor
on acid-free paper
111,5 x 202,2 cm

İsimsiz, 2021
Watercolor
on acid-free paper
8,1 x 5,5 cm
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LEYLA EMADİ

1

936’da İspanya iç Savaşı sırasında ilk kez Sovyet tanklarına
karşı kullanılan Molotof Kokteyli, 1939’da Finlandiya ile Sovyetler
Birliği arasında çıkan ‘Kış Savaşı’nda dönemin Sovyetler Birliği
Dışişleri Bakanı olan Vyaçeslav Mihayloviç Molotov’u aşağılamak
amacıyla kullanıldı. O tarihten günümüze uzanan savaşlarda ve
protestolarda defalarca tarafların topraklarını veya kendilerini
savunmak için kullandığı bir savunma silahına dönen Molotof
Kokteyli bugünlerde halen devam eden Rusya ile Ukrayna
arasındaki savaşın önemli bir parçası haline geldi. Öyle ki;
Ukrayna Savunma Bakanlığı halkına Molotof kokteyli yapımını
öğreten rehber bile hazırladı.
İki ülke arasındaki savunma silahları dengesizliği bakımından
Ukrayna hükûmeti sivil halktan yardım istemek durumunda kalınca
imece usulü Molotof Kokteyli hazırlama işine girişildi.
Hükûmetin isteği doğrultusunda çocuklar ve kadınlar başka
şehirlere nakledilirken kalan tüm erkeklere ülkeyi savunmak için
seferber olunması çağırısı yapıldı.
Her ne kadar, çoğunlukta kadınlar ve çocuklar gönderilmiş
olsalar da, savaşın cinsiyeti yoktur.. Gönderilen o kadınlar, genç
kızlar ve çocuklar da savaşmak için geride bıraktıkları kocaları,
sevgilileri, kardeşleri ya da babaları kadar savaştadırlar. Elleri
silah tutmasa da onlar da yüreklerinden taşan sözcükleri ile karşı
tarafa ateş ediyorlar. Kimi zaman korku, öfke ve çaresizlik dolu
söylemlerle...kimi zaman da cesurca ağızlarına geldiği gibi…
Atılan her Molotof Kokteyli’nin ucunda bu kadınların ve çocukların
yangını da var...
‘Savaşın cinsiyeti yok’, 2022
Şişe, Mendil, Kasa, İp, Çakıl taşı
Enstalasyon
400 x 15 x 27 cm
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SEÇİL EREL

S

af benliğe ulaşmaya dair sorularıma cevaplar
olma niteliğinde oluşan bir seridir.

Her zaman bilinmeyenin ötesine olan merakım
ve yaşamın anlamına dair sorular soran bir birey
olarak ürettiğim calismalarim, matematiğin soyut
formundan ilham almış ve mekan, zaman ve kimlik
kavramları etrafında dolasmistir.
2019 yilinin sonlarına doğru, bireysel ozgurlesme
ile baslayan ve Covid 19 suresince gelişime
gösteren Universal Fragments seri ile birlikte
önceki yolculuğumun ötesine gecme haline
gelmiştir. Bu seri ile birlikte benim kendi kisisel
deneyimimi, sadece madde olarak tanimladigimiz
fiziksel realitenin ötesine degil, bilinmeyen ve
bilimde enerjisel düzlem diye tanımlanan, gizem
ve mistisizm dediğimiz alanlarla iliski kuran
üretimler haline gelmiştir.
Her bir resim kendi basına ve bir digeri ile kurduğu
iliskide bugunun dünyasından geleceğe dair
alanlar ve olasılıklar gösteren modüler belleklerdir.
Seriye ait olan, 2020 yılında yaptıgım, Universal
Fragments: Brightness isimli tuval uzerine yağlı
boya resmim Londra Royal Academy of Art Summer
Exhibition’a seçilerek ödüllendirilmiştir ve serinin
uluslararasi gorunurlugunu yükseltmiştir.

Universal Fragments, 2021
Tuval üzerine yağlı boya
Her biri 24 x 30 cm
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MERVE HASMAN SALVATORI

G

ölgelerin de bir melodisi var hiç dinledin mi?
Yazı yazmanın da bir melodisi olduğu gibi…
Nokta dan sonra gelenin büyük heyecanı gibi, kalbi
ağzında. Virgül sonrası gözleri yaşaranlar var mesela,
gözyaşları sonra kucağına damlayanlar.
Baktığını görebilenler var , bir de cesareti olanlar.
Onları benzetemedim çok kimseye.
Olsa olsa biraz belki kendime.

16:57, 2022
Hahnemühle Photo Matt
25 x 30 cm
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KEMAL İÇDEN

C

anlılığa ait hareketlerin ortaya çıkardığı tabii
durumlarla biçimlenerek nesnelerin ilk hallerinden
kopmadan insani bir yöne kavuşması durumuna
gönderme yapan çalışmalar; Todorov’un Goya
betimlemesinde tarif ettiği kapris kavramının düş ve
hayal durumlarıyla birleşmesi durumu olarak “Sürreal
Düşler” serisinde karşımıza çıkmaktadır. Düş dünyasına
gönderme yaparak çekmece, masa, dolap, vb. nesneler,
insan formunun ele alındığı reel dünyadan koparılmış ve
doğrudan malzemenin kendisiyle uyumlu bir modelle
teşhis edilmiştir. “Bunlar insani birtakım inançlardan
ziyade tutkularla birleşen, kökünden koparılamayan
hareketlerdir.”

Dolap IV, 2022
Metal, 27 x 17 x 14 cm
Masa II, 2022
Metal, 19 x 12 x 16 cm
Dolap III, 2022
Metal, 21 x 12 x 15 cm
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FELIX-ANTOINE MORIN

F

élix-Antoine Morin’in çalışmaları grafik notasyona benzer ve
çalışmaların temel yapıları sanatçının beste repertuarından
alınan mevcut müzikal formları tasvir eder; genellikle farklı
mimarilerden ve çeşitli ses manzaralarının eşsiz hareketinden
ilham alır.
Asemik “belirli bir anlam içeriği olmayan” veya “en küçük anlam
birimi olmayan” demektir. Asemik yazıda okuyucunun doldurması
ve yorumlaması için bırakılan bir anlam boşluğu ortaya çıkar.
Asemik okuma soyut bir sanat eserinden anlam çıkarma
yöntemine benzetilebilir.
Sanatçının grafik dili sabit bir anlama sahip olma eğiliminde
değildir, eserlerin yorumlanmasında izleyiciyi serbest bırakır,
müzik notasyonu ile saf resimsel şiir arasındaki belirsizlik teşvik
edicidir. “Asemic Sound Mappings” başlıklı sergi Morin’in müzikal
ve resimsel duyarlılıklarını aynı anda ifade ederek; boşlukta
hareket eden, ritmi yüzeye taşıyan katmanlı resimlere yer veriyor.
Félix-Antoine Morin araç olarak müziği ve görüntüyü kullanırken
şiirsel bir icrayla yaklaşımını şekillendirir. Gerçekliği, kurgu ve
soyutlamayla farklı algı alışkanlıkları yaratacak görsel ve sessel
imgelere dönüştürür. Araştırma alanı; elektro akustik müzik
kompozisyonu, video sanatı, grafik notasyon, fotoğrafçılık,
enstalasyon ve yeni medya dahil olmak üzere çok çeşitli
ortamları kapsar.

Partition graphique Vint-six B/Montreal, 2021
Indian ink, ink, acrylic, spray paint, inkjet printing, felt pen, white charcoal
On Museo sliver rag
62 x 244 cm
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MEHMET ÖĞÜT

K

âğıt üzerine yakma tekniği kullanarak oluşturulan
resimlerde insan ve doğa ilişkisi deneyimlenmek
istenmektedir. Bu nedenle hassas ve görsel sanatların
temel yaratım malzemesi olan kağıt kullanılmıştır. Anâsır-ı
Erbaa serisinin devamı olan bu çalışma serisinde konu
kavram olarak derinleştirilmeye çalışmıştır. Üç boyut
etkisi ve katmanlar halinde çalışmayı oluşturan yüzey
ile boyut algısı değiştirmektedir. Yaşam döngüsünün
sorunsallaştırılmasından hareket eden çalışmalar ile
gerçeklik kavramı da deneyimlenmek istenmiştir.
Çalışmalarda kullanılan kibritlerin kâğıt üzerinde
bıraktıkları izler, her bir uygulamada farklılaşır; Birbirinin
aynı gibi görülen izler olsa da her birinin farklılıkları,
bir insanın yaşamı gibi, doğum ve ölüm dengesini
içermekte ve bu daimi dönüşümü işaret eden bir an’ın
gösterilmesiyle sonuçlanmaktadır.

DENGE 8, 2022
Kağıt üzerine yakma
145 cm çap
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ÇAĞRI SARAY

H

afızamıza kazındığını zannettiğimiz tüm
imgeler deforme olur; kontürleri içiçe
geçer, kütlesi akışkan hale gelir ve silikleşir.
Hatırladığımız artık gerçek değil, gerçekliğin
bozulmuş, zarar görmüş izleridir. Likit serisi
formun akışı üzerine temellenir. Serideki
resimler, sanatçının daha önceki işlerindeki
gibi, unutmaya dair bir karşı direnci yeniden
üretir. Ancak unutmanın doğası kaçınılmaz
olmasında saklıdır. Bu resimler hafızanın
yokoluşuna dair durdurulamaz olanın akışında
bir duraksama anıdır.
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Likit Serisi / Baba ve oğul, 2022
Asitsiz kağıt üzerine mürekkep
122 x 185 cm

Likit Serisi / Kumsalda, 2022
Asitsiz kağıt üzerine mürekkep
145 x 146 cm
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ÖZLEM ŞİMŞEK

B

roken Masculinities/Kırık Erkeklikler
Türkiyeli erkek stereotiplerine odaklanan
performatif bir fotoğraf serisidir. Şimşek,
görünüşünü makyaj, jest ve kostüm yoluyla
manipüle eder, Türkiye toplumundan
erkeklerin kılıklarına girerek kameraya poz
verir ve kimlik ve öznellik mefhumu üzerine
performatif bir araştırmaya girişir. Bu crossdressing performansının amacı bütünlüklü ve
sabit kimlik düşüncesine dair krizler ortaya
koyabilmektir. Kimlik hakkında düşünmek
için ikili karşıtların ötesinde yeni yollar
bulmak gerekir. “Broken Masculinities/Kırık
Erkeklikler” çalışması da Şimşek’in kimlik
mefhumunun kültürel ve politik yönlerini
düşünme ve onlara dair sorular üretme
yöntemi olarak değerlendirilebilir.
Bu çalışmayı yönlendiren temel sorulardan
birisi şudur: “Bedenlerimiz ve kimliklerimiz
kültürel ve tarihsel birer inşa ise dönüşme
şansımız var mı; yoksa sahip olduğumuzu
sandığımız kimliğe sıkışıp kaldık mı?”

Broken Masculinities, 2022
Pigment Print
Her biri 140 x 94 cm, Ed 3+1 AP
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CANDAŞ ŞİŞMAN

G

örsel sanatçı Candas Şişman (Türkiye) ve Litvanyalı
besteci Egidija Medekšaitė ortak çalışmalarını
– görsel-işitsel parça EFF-LUX’u sunuyor. Yazara göre
bu eser, insanların bazen makineler halinde ya da
özel bir tavırla (el sanatı) yaptığı gündelik sürece
karşı tavırlarıdır. Parça sırasında görsel bilgi mekanik
formlardan lineer hareketlere dönüşüyor. Müzik,
bilgisayarda kaydedilmiş 15 farklı ayarlanmış Steinway
piyano tarafından çalınır. Besteci için bu, aynı perdeleri
kullanarak kendi melodilerini ören farklı dokumacıların
karakterleri gibidir, ancak melodi yapıları ve çizgileri
her zaman dönüşümlüdür. Melodiler, 15 piyanonun tek
bir yapıda toplanması ve bazen de 15 farklı çizgiye
bölünmesiyle oluşur. Parça boyunca müziğin temposu üç
kat yavaş olur.
Anlık olaya dahil olan Şişman, soyut anlatı dilini
bünyesinde barındırır, işleri genel olarak hayatın
kargaşası ve ideolojisine aykırı bir naiflik ve sadelik
içerir. Ortaya çıkan bu ‘olaylar’, dış dünyadaki duygusal
ve algısal bir veri ve durum süzgecinden geçirilerek,
baskınlık olmaksızın açığa çıkarılır. Çalışmaları anlık /
akışla ilgili görsel-işitsel bir süreçtir.
İnsanlar, farkındalıklarının derinliği arttıkça bir hiç
olduklarını anlamaya başlarlar.’’ Karmaşık sadeliğine izin
veren en karmaşık detayların içindeki hiçlik.

EFF-LUX, 2011
8 kanallı video, ses, iki yönlü ayna, ahşap,
çoklu ekranlar ve ses kaynakları
400 x 39 x 12 cm
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NERMİN ÜLKER

E

v- yuva, kadın- yuva, kadın-kuş kavramlarının birbirinin içine
geçmesinin irdelendiği yapıtlarda kadın bedeni karşımıza
hem bir yuva hem de bir kuş formunda çıkar. ”Yuvayı dişi kuş
yapar1, “çok gezen tavuk ayağında pis getirir” gibi toplum
içinde dillere pelesenk olmuş kalıplara karşı yıkıcı, direnişçi
tutum yapıtların sivri hatlarıyla desteklenmektedir. Özgürlük
ve uçma eyleminin birbiriyle bağdaştırılmasına rağmen bu
kuşlar, burada uçmayarak, yerlerinde sabit kalarak yaşadığı
yeri dönüştürmeye, değiştirmeye çalışır. Ve özgürlüğün
içselleştirilmiş ve mücadeleyi seçmiş o ruhları sembolize eder.
“kuş, der michelet, hiçbir gereci olmayan bir işçidir. “ne
sincabın eline, ne de kunduzun dişine sahiptir”.” Kullandığı tek
gerçek alet kendi kuş bedenidir; malzemeleri bastırıp sıkıştıran,
onları bütünüyle uysallaştıran, birbirine karıştıran, genel yapıta
baş eğdiren kendi göğsüdür hep. “ve Michelet bize, beden
için, beden vasıtasıyla yapılan evi hatırlatır, fiziksel olarak
işleyen bir içsellikle, tıpkı bir kabuk gibi biçimine içeriden
kavuşan o evi. Yuvaya biçimini dayatan, yuvanın içidir. “ içeriden,
yuvaya daire biçimini veren alet, kuşun kendi bedeninden başka
bir ley değildir. Sürekli dönerek, yuvanın duvarını her yönde
dışarı doğru iterek o daireyi oluşturmayı başarır”…
“michelet şöyle sürdürür: “ev kişinin kendisidir, kişinin biçimi ve
en dolayımsız çabasıdır; çektiği acıdır, diyebilirim”
1

Gaston Bachelard, mekanın Poetikası, S.134

Kuşlar IV, 2022
Metal, oto boyası
41 x 45 x 30 cm
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SEVGİ AKYÜZ

Mağara, 2014-2016
Tuval üzerine yağlı boya
200 x 255 cm
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SEMİH ZEKİ

1

981 yılında Bolu’da doğan Semih Zeki, Marmara
Üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun olur. Işık
Üniversitesi Sanat Kuramı ve Eleştiri Bölümü’nde
yüksek lisans öğrenimini tamamlayan sanatçı ilk
kişisel sergisini 2010 yılında “Benim Doğamdan
Sizin Gördükleriniz” başlığı ile Ütopya Platform’da
açar. Semih Zeki resimlerinde ağırlıklı olarak
mimari detay ve verileri kullanır ve tüm öğeleri
başkalaştırıp değiştirerek yeni bir mimari sistem
oluşturur. Erken dönem çalışmalarında salt yapının
tümü veya parçadan tüme evrilmesinin ipuçları
yer alırken son dönem çalışmalarında parça
bütün ilişkisini giderek daha soyut bir anlatımla
izleyicilerle buluşturur. Semih Zeki’nin “Resmin
resme yolculuğu” olarak tanımladığı bu süreçte
resimler kendi özel formlarını koruyan, kendi
kendini doğuran, üreten ve birbirleri arasında
sağladıkları bağlarla kendi kendini sürekli
yenileyen bir sistem içerisinde yer almaktadır.
Semih Zeki’nin üretim sürecinde verdiği
mücadele aslında kendi motivasyonunu
yakalamak ya da üretime dair kendi sanatsal
değişiminin kendisiyle olan mücadelesi. Yani
sanat onun Vitam “yaşam için” sanatın hayatındaki
varolma sürecinin hem bir mücadelesi hem de
bir dışavurmudur.

Vitam (yaşamak için gidiyor), 2022
Tuval üzerine akrilik
125 x 120 cm
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DREAM NEWS

(MURAT YILDIZ & DEFNE TESAL)

Y

arının haberlerini bugünün hayalleriyle, basılı ve sesli
olarak veren Dream News, bir geleceği şekillendirme
deneyidir. Katılımcılarına yansıma alanları açan topluluk
ve birey bazlı bu yayın, her bir varoluşun birbirini
şekillendirdiği düşüncesiyle; zamanı nesneleştiriyor ve
onu biçimlendirmeye açıyor. Eğer şimdi ve burada;
tüm zamanlar bir arada bulunuyorsa; gelecek şu an
oluşuyor olmalı... Eğer gelecek şimdi oluşuyorsa, o zaman
şekillendirilebilir mi? Dream News katılımcılarına, geleceği
heterojen bir şekilde yaratmak için görsel ve duysal
monolog alanları açıyor. Katılımcılara şimdilik tek bir soru
soruyoruz. “Hayalin nedir?” Dream News katılımcıların
notlarından, çizimlerinden oluşan basılı bir yayın ve sesli
monologlardan oluşan bir podcast serisi. Dream News,
Murat Yıldız ve Defne Tesal aracılığıyla 2019’dan beri
yürütülen bir sanat inisiyatifidir.
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1. SAYI “Dream News / Unelma Uutiset”, 2019
Topluluk bazlı basılı yayın 24 Sayfa A3
Ii, Oulu - Finlandiya
2. SAYI “Dream News / Hayal Gazetesi”, 2020
Topluluk bazlı basılı yayın 12 Sayfa A3
Kayalar ve Babakale köyü / Çanakkale - Türkiye
3. SAYI “Dream News / Zincirler”, 2021
Topluluk bazlı basılı yayın 28 Sayfa A3
İstanbul, Muğla, Çanakkale, Ankara- Türkiye
4. SAYI “Dream News / “Muğlak”, 2021
Topluluk bazlı basılı yayın 12 Sayfa A3
Vision Art Platform
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Vision Art Platform’da 30.03-10.04.2022 tarihleri
arasında gerçekleşen “Not Behind The Scenes”
sergisi için hazırlanmıştır.
Kaynak gösterilerek yapılacak alıntılar ve seçili görsel malzeme
dışında yayıncının izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.
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