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Sahnen!n önü ya da ardı de"!l; 
kenarı, kıyısı. Perden!n kıvrımları 

arasında, henüz gelmem!# b!r 
#!md!n!n mekansalla#tı"ı yer: Uç-
bucak. Sesler söze dönmem!#. Salon 
karartılmamı#. Oyuncu gülümseyecek 
m! yakaracak mı bell! de"!l. 
Sey!rc!n!n üstüne gölges! dü#en, yarı 
saydam yüzeye d!pten yansıyan, 
kıyıya vuran, e#!kte !ncec!k duran 
hallere bakıyoruz. 

Not Beh!nd The Scenes b!r mekan 
ve b!r tavır tasv!r ed!yor. Kavramların 
kuytusuna sı"ınmadan akı#ta ve 
aralıkta durmayı önemseyen 
sanatçıları b!r araya get!r!yor. 
H!çb!r! b!r d!"er!ne benzem!yor 
fakat canlı ve ser!n oldu"u 
kadar sert ve yıpratıcı olarak da 
duyulab!len tecrübelerden tanı#ık 
g!b! görünüyorlar. $#ler! mütevaz!, akıl 
vermeye çalı#mıyor, hayrete, deh#ete 
ya da dü#e de ça"ırmıyor. Kul!s 
yapmıyor. $ç ve dı# arasında ger!lm!# 
!nce b!r !p üstünde, denges!zl!"!n! 
y!t!rmeden durab!lmey! den!yor. 
Belk! de sanatçı, tüm s!n!rler! uyarılmı# 
ve kasları yay g!b! gel!r!lm!#ken 
b!le, haf!f ve zar!f kalab!lmey! 
b!r ömür prova eden k!#!d!r. 
Ça"ın yabancılı"ıyla perde 
arasında randevula#ıp, ı#ıkları 
kapatmadan sev!#!r. 
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MERT ACAR

Absence ser!s!ne a!t b!r seçk!den olu#an 
yerle#t!rmede; mekan, yapı ve yüzeylerden 

ger!ye kalan peyzajın de"!#!m! ve bu sürec!n alana 
a!t kalıntıları, bo#luk ve mu"lak alanın sınırlarını 
bel!rg!nle#t!r!r. Seçk!y! b!r arada get!ren yerle#t!rme, 
h!ç sah!p olunmamı# kolekt!f anıları yen!den  
canlandırmayı deneyen b!r bütünün parçalarını 
sunar. Bu ba"lamda, belgelenen !zler!n üst üste 
gelen b!rle#!mler! yen!den-kurgulanab!lecek 
anlara da!r b!r potans!yel ta#ırken, mevcud!yet ve 
geç!c!l!"e !#aret eder.
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Absence Ser!es Part II, 2022

Her b!r! 30 x 24 cm, 3+1 A.P. F!ne Art Pr!nt
60 x 48 cm, 3+1 A.P. F!ne Art Pr!nt
Her b!r! 80 x 64 cm, 3+1 A.P. F!ne Art Pr!nt



PINAR AKKURT

P!zza kutularından b!r sonsuz sütun 
kes!t!. Ula#ılması kolay, gündel!k 

nesneler! ve normalde çöpe g!decek 
malzemeler! kullanarak çe#!tl! deneyler 
yapan sanatçının, tek kullanımlık bas!t b!r 
malzemeden olu#turdu"u sürdürüleb!l!r 
b!r s!stem tasarımı. 

Sütun, 2022
P!zza kutuları 
45 x 45 x 400 cm
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VAHAP AV!AR

Dünyanın çe#!tl! yerler!nde özgürlük adına 
yapılan asker! operasyonlara ele#t!rel b!r 

gözle yakla#an bu yerle#t!rme “operasyon” ve 
“özgürlük” kavramlarının b!rb!r!n! dı#layan !l!#k!s!n! 
görselle#t!r!yor. $k! neondan b!r! yandı"ı anda 
d!"er! söner, e#zamanlılık asla yakalanamaz. 
Vahap Av#ar’ın hazır sloganlara müdahale ett!"! 
!#lerden b!r! olan Özgürlük Operasyonu ülkeler!n 
ve toplumların kend! özgürlükler!n! kend!ler!n!n 
bel!rlemes!ne yönel!k b!r ça"rı g!b! de görüleb!l!r.
 
Yazı Ahmet Ergenç

Özgürlük Operasyonu | Operat!on Freedom, 2010
Özel Koleks!yon
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TANZER ARI"

Gündel!k ya#antımızın yanı sıra bugünün 
teknoloj!k olanaklarıyla b!r #ek!lde tanıklık 

ett!"!m!z b!rçok olayı b!zzat ya#amasak b!le 
çok daha yo"un b!r b!ç!mde h!ssett!"!m!z 
b!r dönemden geç!yoruz. Sava#lar, afetler, 
s!yas! tartı#malar vb. h!ç olmadı"ı kadar kolay 
ve hızlı b!r b!ç!mde önümüze geleb!l!yor. 
B!reysel ya#antımızdak! tempo da !#!n !çer!s!ne 
katıldı"ında söz konusu durumlar çok daha 
çabuk tüket!len ve yer!ne hemen yen!s!n!n 
geleb!ld!"! b!r yapıya bürünüyor. B!r zamanların 
büyük çalkantılı olaylarının b!r benzer! elbette 
bugün de ya#anıyor ancak o kadar çok b!lg! 
bombardımanına maruz bırakılıyoruz k! b!r! 
!ç!n ya#adı"ımız end!#e, kaygı, sev!nç ve 
benzer! duygularımız henüz tam anlamıyla 
!çselle#meden b!r yen!s! önümüze bırakılıyor. 
$#te böyles! b!r zamanda belk! de en de"erl! 
olanın b!r sürel!"!ne de olsa geçm!# b!r 
olayın bellekler!m!zde yer ett!"! kalıcı !zler!n! 
muhafaza edeb!lece"!m!z karakutular üretmek 
gerekt!"! gerçe"!n! b!zlere hatırlatıyor.

Notre Dame, 2022
Karı"ık Tekn!k
52 x 52 x 10 cm
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SEFA ÇAKIR

2019 yılında açmı# oldu"um !lk k!#!sel serg!m 
“Bütünle#me Çözülme” serg!s!nde k! 

h!kayeye devam n!tel!"!nde. B!r yandan da o 
h!kayey! b!t!rme noktasında b!r kompoz!syona 
sah!p. Çocuk kavramını makro-m!kro !l!#k! !le 
!nc!lerlen, bu zamandan !t!baren konuya mekan 
ve 3. Nesneler dah!l oluyor. Bu açı; hem desen, 
hemde kurgu n!tel!"! ta#ıyor. Etüt etk!s!nde 
ele aldı"ım f!gür-portre çalı#maları zaman 
ve mekan !le bulu#arak yen! b!r meselen!n 
!çer!s!nde !ncelenecek. Totalde bu eserler!, 
önces!n!n devamı, yen!ler!n !se ba#langıcı olarak 
okuyab!l!r!z.
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Yen! B!r Ben Lazım, 2021
Ka$ıt Üzer!ne Marker Kalem
33 x 46 cm

Yalnızlık Senfon!s!, 2021
Ka$ıt Üzer!ne Marker Kalem
33 x 46 cm
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FULYA ÇET#N

Geçen son !k! yılı ev!m!n önüne d!kt!"!m karab!ber a"acını 
!zleyerek geç!rd!m. Onun çe#!tl! havalarda nasıl hayatta 

kaldı"ına #ah!t oldum. Yazın sıca"ına gölge yapan yapraklarını, 
çılgın fırtınalarda e"!l!p bükülen ama kırılmayan dallarını, çe#!tl! 
böceklere, ku#lara ev olan gövdes!n! hayranlıkla !zled!m. 
Bu #ah!tl!k sürec!nde ben! nasıl de"!#t!rd!"!n! ve ben!mle ne kadar 
güçlü b!r ba" kurdu"unu fark ett!m. Onunla konu#tum, onu sevd!m. 
$stanbul’da bulundu"um zamanlarda onu dü#ündüm ve özled!m. 
Dallarının arasında yattım, üzer!me kapattım, örtünüp saklandım. 
B!r gündüz dü#ünde Fragonard’dan Caspar Dav!d Fr!edr!ch’e, 
Caravagg!o’dan Artem!s!a Gent!lesch!’ye do"ru salınırken 
ortamıza tüm kadınlara !thafen o heykel! koydum. Dallarının gücü, 
esnekl!"!, yapraklarının #!!rsell!"! sayes!nde bu resm! yaptım

#s!ms!z, 2022
Ka$ıt üzer!ne füzenü
150 x 210 cm
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HAL#T DEM#REL

Hal!t Dem!rel’!n üzer!nde çalı#tı"ı monokrom ser! “zerre” !çe 
do"ru yönelen b!r sonsuzluk arayı#ı olarak tar!flend!r!leb!l!r. 

Serg!dek! suluboya çalı#malar, bu arayı#ın !zleneb!lece"! 
b!r seçk! olarak kar#ımıza çıkıyor. “zerre” ne büyüklükte b!r 
#eye baktı"ımızı, ney!n ka"ıt üzer!nde sab!tlenm!# hal!n! 
gördü"ümüzü ele vermeyen, maksatlı b!r muammayla b!z! 
kar#ı kar#ıya bırakıyor. Yakınlık, uzaklık, ölçek veya zaman g!b! 
kavramları s!l!kle#t!ren, der!nlere !nd!kçe daha da der!nler!n 
mümkün oldu"una !#aret eden bu arayı#, !çer!ye g!rd!kçe 
nelerle kar#ıla#ılab!lece"!n! sorguluyor. Dem!rel’!n !#ler!ndek! 
m!kroskob!k bakı#, b!rb!r!ne benzeyen #eyler!n yakla#tıkça, !ç!ne 
dü#tükçe, der!nle#t!kçe farklıla#tı"ını göster!yor, benzerler! 
b!rb!r!nden ayrı#tırıyor. Bu dı#arıdan !çer!ye do"ru arayı# her 
bakı#ta, her parçada, her denemede yen! parçacıkların, ba#ka 
katmanların tar!fleneb!ld!"!n! göster!yor. Ser!, der!ne !nmen!n 
ne !fade ett!"! sorusu kadar b!l!nmez!n sürekl!l!"!n! de kend!ne 
dert ed!n!yor. Dem!rel’!n suluboya !#ler!n!, her b!r! üret!ld!kler! 
ka"ıdın !ç!nden yırtılarak ayrı#tırılan parçalardan olu#uyor. 
Adeta b!rer numune g!b! bütünden çek!p çıkartılan bu parçalar, 
nereye a!t olduklarına kayıtsız b!r #ek!lde kar#ımızdalar. Ger!de 
bıraktıklarının b!l!nmezl!"!n! oda"ın dı#ında bırakıyorlar.

Burada bakılanın ne veya ney!n parçası oldu"unun artık önem! 
kalmıyor; serg! !zley!c!y! uçsuz bucaksız b!r sonsuzun !ç!ne 
dalmaya, parçacıkların !ç!nde gez!nmeye davet ed!yor. “zerre” 
parçanın !ç!ne g!rd!kçe der!nle#en sonsuzlu"un ona yakla#maya 
çalı#arak arandı"ı b!r deney alanını !zley!c! !le payla#ıyor.
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#s!ms!z, 2021
Watercolor 
on ac!d-free paper
111,5 x 202,2 cm

#s!ms!z, 2021
Watercolor 
on ac!d-free paper
8,1 x 5,5 cm
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LEYLA EMAD#

1936’da $spanya !ç Sava#ı  sırasında !lk kez Sovyet tanklarına 
kar#ı kullanılan Molotof Kokteyl!, 1939’da F!nland!ya !le Sovyetler 

B!rl!"! arasında çıkan ‘Kı# Sava#ı’nda  dönem!n Sovyetler B!rl!"! 
Dı#!#ler! Bakanı olan Vyaçeslav M!haylov!ç Molotov’u a#a"ılamak 
amacıyla kullanıldı. O tar!hten günümüze uzanan sava#larda ve 
protestolarda defalarca tarafların topraklarını veya kend!ler!n! 
savunmak !ç!n kullandı"ı b!r savunma s!lahına dönen Molotof 
Kokteyl! bugünlerde halen devam eden Rusya !le Ukrayna 
arasındak! sava#ın öneml! b!r parçası hal!ne geld!. Öyle k!; 
Ukrayna Savunma Bakanlı"ı halkına Molotof kokteyl! yapımını 
ö"reten rehber b!le hazırladı. 

$k! ülke arasındak! savunma s!lahları denges!zl!"! bakımından 
Ukrayna hükûmet! s!v!l halktan yardım !stemek durumunda kalınca 
!mece usulü Molotof Kokteyl! hazırlama !#!ne g!r!#!ld!. 

Hükûmet!n !ste"! do"rultusunda çocuklar ve kadınlar ba#ka 
#eh!rlere nakled!l!rken kalan tüm erkeklere ülkey! savunmak !ç!n 
seferber olunması ça"ırısı yapıldı.

Her ne kadar,  ço"unlukta kadınlar ve çocuklar gönder!lm!# 
olsalar da, sava#ın c!ns!yet! yoktur.. Gönder!len o kadınlar, genç 
kızlar ve çocuklar da sava#mak !ç!n ger!de bıraktıkları kocaları, 
sevg!l!ler!, karde#ler! ya da babaları kadar sava#tadırlar. Eller! 
s!lah tutmasa da onlar da yürekler!nden ta#an sözcükler! !le kar#ı 
tarafa ate# ed!yorlar. K!m! zaman korku, öfke ve çares!zl!k dolu 
söylemlerle...k!m! zaman da cesurca a"ızlarına geld!"! g!b!…
Atılan her Molotof Kokteyl!’n!n ucunda bu kadınların ve çocukların 
yangını da var...

‘Sava"ın c!ns!yet! yok’, 2022
%!"e, Mend!l, Kasa, #p, Çakıl ta"ı
Enstalasyon
400 x 15 x 27 cm
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SEÇ#L EREL

Saf benl!"e ula#maya da!r sorularıma cevaplar 
olma n!tel!"!nde olu#an b!r ser!d!r. 

Her zaman b!l!nmeyen!n ötes!ne olan merakım 
ve ya#amın anlamına da!r sorular soran b!r  b!rey 
olarak ürett!"!m cal!smalar!m, matemat!"!n soyut 
formundan !lham almı# ve mekan, zaman ve k!ml!k 
kavramları etrafında dolasm!st!r.

2019 y!l!n!n sonlarına do"ru, b!reysel ozgurlesme 
!le baslayan ve Cov!d 19 sures!nce gel!#!me 
gösteren Un!versal Fragments ser! !le b!rl!kte 
öncek! yolculu"umun  ötes!ne gecme hal!ne 
gelm!#t!r. Bu ser! !le b!rl!kte ben!m kend! k!s!sel 
deney!m!m!, sadece madde olarak tan!mlad!g!m!z 
f!z!ksel real!ten!n ötes!ne deg!l, b!l!nmeyen ve 
b!l!mde enerj!sel düzlem d!ye tanımlanan, g!zem 
ve m!st!s!zm ded!"!m!z alanlarla !l!sk! kuran 
üret!mler hal!ne gelm!#t!r. 

Her b!r res!m kend! basına ve b!r d!ger! !le kurdu"u 
!l!sk!de bugunun dünyasından  gelece"e da!r 
alanlar ve olasılıklar gösteren modüler belleklerd!r. 

Ser!ye a!t olan, 2020 yılında yaptıgım, Un!versal 
Fragments: Br!ghtness !s!ml! tuval uzer!ne ya"lı 
boya resm!m Londra Royal Academy of Art Summer 
Exh!b!t!on’a seç!lerek ödüllend!r!lm!#t!r ve ser!n!n 
uluslararas! gorunurlugunu yükseltm!#t!r.

Un!versal Fragments, 2021
Tuval üzer!ne ya$lı boya
Her b!r! 24 x 30 cm 
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MERVE HASMAN SALVATORI

Gölgeler!n de b!r melod!s! var h!ç d!nled!n m!? 
Yazı yazmanın da b!r melod!s! oldu"u g!b!… 

Nokta dan sonra gelen!n büyük heyecanı  g!b!, kalb! 
a"zında. V!rgül sonrası gözler! ya#aranlar var mesela, 
gözya#ları sonra kuca"ına damlayanlar. 
Baktı"ını göreb!lenler var , b!r de cesaret! olanlar.
Onları benzetemed!m çok k!mseye.
Olsa olsa b!raz belk! kend!me.

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

Canlılı"a a!t hareketler!n ortaya çıkardı"ı tab!! 
durumlarla b!ç!mlenerek nesneler!n !lk haller!nden 

kopmadan !nsan! b!r yöne kavu#ması durumuna 
gönderme yapan çalı#malar; Todorov’un Goya 
bet!mlemes!nde tar!f ett!"! kapr!s kavramının dü# ve 
hayal durumlarıyla b!rle#mes! durumu olarak “Sürreal 
Dü#ler” ser!s!nde kar#ımıza çıkmaktadır. Dü# dünyasına 
gönderme yaparak çekmece, masa, dolap, vb. nesneler, 
!nsan formunun ele alındı"ı reel dünyadan koparılmı# ve 
do"rudan malzemen!n kend!s!yle uyumlu b!r modelle 
te#h!s ed!lm!#t!r. “Bunlar !nsan! b!rtakım !nançlardan 
z!yade tutkularla b!rle#en, kökünden koparılamayan 
hareketlerd!r.”

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

Fél!x-Anto!ne Mor!n’!n çalı#maları graf!k notasyona benzer ve 
çalı#maların temel yapıları sanatçının beste repertuarından 

alınan mevcut müz!kal formları tasv!r eder; genell!kle farklı 
m!mar!lerden ve çe#!tl! ses manzaralarının e#s!z hareket!nden 
!lham alır.

Asem!k “bel!rl! b!r anlam !çer!"! olmayan” veya “en küçük anlam 
b!r!m! olmayan” demekt!r. Asem!k yazıda okuyucunun doldurması 
ve yorumlaması !ç!n bırakılan b!r anlam bo#lu"u ortaya çıkar. 
Asem!k okuma soyut b!r sanat eser!nden anlam çıkarma 
yöntem!ne benzet!leb!l!r. 

Sanatçının graf!k d!l! sab!t b!r anlama sah!p olma e"!l!m!nde 
de"!ld!r, eserler!n yorumlanmasında !zley!c!y! serbest bırakır, 
müz!k notasyonu !le saf res!msel #!!r arasındak! bel!rs!zl!k te#v!k 
ed!c!d!r. “Asem!c Sound Mapp!ngs” ba#lıklı serg! Mor!n’!n müz!kal 
ve res!msel duyarlılıklarını aynı anda !fade ederek; bo#lukta 
hareket eden, r!tm! yüzeye ta#ıyan katmanlı res!mlere yer ver!yor.

Fél!x-Anto!ne Mor!n araç olarak müz!"! ve görüntüyü kullanırken 
#!!rsel b!r !crayla yakla#ımını #ek!llend!r!r. Gerçekl!"!, kurgu ve 
soyutlamayla farklı algı alı#kanlıkları yaratacak görsel ve sessel 
!mgelere dönü#türür. Ara#tırma alanı; elektro akust!k müz!k 
kompoz!syonu, v!deo sanatı, graf!k notasyon, foto"rafçılık, 
enstalasyon ve yen! medya dah!l olmak üzere çok çe#!tl! 
ortamları kapsar.

Part!t!on graph!que V!nt-s!x B/Montreal, 2021
Ind!an !nk, !nk, acryl!c, spray pa!nt, !nkjet pr!nt!ng, felt pen, wh!te charcoal
On Museo sl!ver rag
62 x 244 cm
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MEHMET Ö"ÜT

Kâ"ıt üzer!ne yakma tekn!"! kullanarak olu#turulan 
res!mlerde !nsan ve do"a !l!#k!s! deney!mlenmek 

!stenmekted!r. Bu nedenle hassas ve görsel sanatların 
temel yaratım malzemes! olan ka"ıt kullanılmı#tır. Anâsır-ı 
Erbaa ser!s!n!n devamı olan bu çalı#ma ser!s!nde konu 
kavram olarak der!nle#t!r!lmeye çalı#mı#tır. Üç boyut 
etk!s! ve katmanlar hal!nde çalı#mayı olu#turan yüzey 
!le boyut algısı de"!#t!rmekted!r. Ya#am döngüsünün 
sorunsalla#tırılmasından hareket eden çalı#malar !le 
gerçekl!k kavramı da deney!mlenmek !stenm!#t!r. 
Çalı#malarda kullanılan k!br!tler!n kâ"ıt üzer!nde 
bıraktıkları !zler, her b!r uygulamada farklıla#ır; B!rb!r!n!n 
aynı g!b! görülen !zler olsa da her b!r!n!n farklılıkları, 
b!r !nsanın ya#amı g!b!, do"um ve ölüm denges!n! 
!çermekte ve bu da!m! dönü#ümü !#aret eden b!r an’ın 
göster!lmes!yle sonuçlanmaktadır. 

DENGE 8, 2022
Ka$ıt üzer!ne yakma
145 cm çap
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ÇA"RI SARAY

Hafızamıza kazındı"ını zannett!"!m!z tüm 
!mgeler deforme olur; kontürler! !ç!çe 

geçer, kütles! akı#kan hale gel!r ve s!l!kle#!r. 
Hatırladı"ımız artık gerçek de"!l, gerçekl!"!n 
bozulmu#, zarar görmü# !zler!d!r. L!k!t ser!s! 
formun akı#ı üzer!ne temellen!r. Ser!dek! 
res!mler, sanatçının daha öncek! !#ler!ndek! 
g!b!, unutmaya da!r b!r kar#ı d!renc! yen!den 
üret!r. Ancak unutmanın do"ası kaçınılmaz 
olmasında saklıdır. Bu res!mler hafızanın 
yokolu#una da!r durdurulamaz olanın akı#ında 
b!r duraksama anıdır.
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L!k!t Ser!s! / Baba ve o$ul, 2022
As!ts!z ka$ıt üzer!ne mürekkep
122 x 185 cm

L!k!t Ser!s! / Kumsalda, 2022
As!ts!z ka$ıt üzer!ne mürekkep
145 x 146 cm
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ÖZLEM !#M!EK

Broken Mascul!n!t!es/Kırık Erkekl!kler 
Türk!yel! erkek stereot!pler!ne odaklanan 

performat!f b!r foto"raf ser!s!d!r. %!m#ek, 
görünü#ünü makyaj, jest ve kostüm yoluyla 
man!püle eder, Türk!ye toplumundan 
erkekler!n kılıklarına g!rerek kameraya poz 
ver!r ve k!ml!k ve öznell!k mefhumu üzer!ne 
performat!f b!r ara#tırmaya g!r!#!r. Bu cross-
dress!ng performansının amacı bütünlüklü ve 
sab!t k!ml!k dü#ünces!ne da!r kr!zler ortaya 
koyab!lmekt!r. K!ml!k hakkında dü#ünmek 
!ç!n !k!l! kar#ıtların ötes!nde yen! yollar 
bulmak gerek!r. “Broken Mascul!n!t!es/Kırık 
Erkekl!kler” çalı#ması da %!m#ek’!n k!ml!k 
mefhumunun kültürel ve pol!t!k yönler!n! 
dü#ünme ve onlara da!r sorular üretme 
yöntem! olarak de"erlend!r!leb!l!r. 
Bu çalı#mayı yönlend!ren temel sorulardan 
b!r!s! #udur: “Bedenler!m!z ve k!ml!kler!m!z 
kültürel ve tar!hsel b!rer !n#a !se dönü#me 
#ansımız var mı; yoksa sah!p oldu"umuzu 
sandı"ımız k!ml!"e sıkı#ıp kaldık mı?”

Broken Mascul!n!t!es, 2022 
P!gment Pr!nt
Her b!r! 140 x 94 cm, Ed 3+1 AP
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CANDA! !#!MAN

Görsel sanatçı Candas %!#man (Türk!ye) ve L!tvanyalı 
bestec! Eg!d!ja Medek&a!t' ortak çalı#malarını 

– görsel-!#!tsel parça EFF-LUX’u sunuyor. Yazara göre 
bu eser, !nsanların bazen mak!neler hal!nde ya da 
özel b!r tavırla (el sanatı) yaptı"ı gündel!k sürece 
kar#ı tavırlarıdır. Parça sırasında görsel b!lg! mekan!k 
formlardan l!neer hareketlere dönü#üyor. Müz!k, 
b!lg!sayarda kayded!lm!# 15 farklı ayarlanmı# Ste!nway 
p!yano tarafından çalınır. Bestec! !ç!n bu, aynı perdeler! 
kullanarak kend! melod!ler!n! ören farklı dokumacıların 
karakterler! g!b!d!r, ancak melod! yapıları ve ç!zg!ler! 
her zaman dönü#ümlüdür. Melod!ler, 15 p!yanonun tek 
b!r yapıda toplanması ve bazen de 15 farklı ç!zg!ye 
bölünmes!yle olu#ur. Parça boyunca müz!"!n temposu üç 
kat yava# olur.

Anlık olaya dah!l olan %!#man, soyut anlatı d!l!n! 
bünyes!nde barındırır, !#ler! genel olarak hayatın 
karga#ası ve !deoloj!s!ne aykırı b!r na!fl!k ve sadel!k 
!çer!r. Ortaya çıkan bu ‘olaylar’, dı# dünyadak! duygusal 
ve algısal b!r ver! ve durum süzgec!nden geç!r!lerek, 
baskınlık olmaksızın açı"a çıkarılır. Çalı#maları anlık / 
akı#la !lg!l! görsel-!#!tsel b!r süreçt!r.

$nsanlar, farkındalıklarının der!nl!"! arttıkça b!r h!ç 
olduklarını anlamaya ba#larlar.’’ Karma#ık sadel!"!ne !z!n 
veren en karma#ık detayların !ç!ndek! h!çl!k.

EFF-LUX, 2011
8 kanallı v!deo, ses, !k! yönlü ayna, ah"ap, 
çoklu ekranlar ve ses kaynakları
400 x 39 x 12 cm
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NERM#N ÜLKER

Ev- yuva, kadın- yuva, kadın-ku# kavramlarının b!rb!r!n!n !ç!ne 
geçmes!n!n !rdelend!"! yapıtlarda kadın beden! kar#ımıza 

hem b!r yuva hem de b!r ku# formunda çıkar. ”Yuvayı d!#! ku# 
yapar1, “çok gezen tavuk aya"ında p!s get!r!r” g!b! toplum 
!ç!nde d!llere pelesenk olmu# kalıplara kar#ı yıkıcı, d!ren!#ç! 
tutum yapıtların s!vr! hatlarıyla desteklenmekted!r. Özgürlük 
ve uçma eylem!n!n b!rb!r!yle ba"da#tırılmasına ra"men bu 
ku#lar, burada uçmayarak, yerler!nde sab!t kalarak ya#adı"ı 
yer! dönü#türmeye, de"!#t!rmeye çalı#ır. Ve özgürlü"ün 
!çselle#t!r!lm!# ve mücadeley! seçm!# o ruhları sembol!ze eder.

“ku#, der m!chelet, h!çb!r gerec! olmayan b!r !#ç!d!r. “ne 
s!ncabın el!ne, ne de kunduzun d!#!ne sah!pt!r”.” Kullandı"ı tek 
gerçek alet kend! ku# beden!d!r; malzemeler! bastırıp sıkı#tıran, 
onları bütünüyle uysalla#tıran, b!rb!r!ne karı#tıran, genel yapıta 
ba# e"d!ren kend! gö"südür hep. “ve M!chelet b!ze, beden 
!ç!n, beden vasıtasıyla yapılan ev! hatırlatır, f!z!ksel olarak 
!#leyen b!r !çsell!kle, tıpkı b!r kabuk g!b! b!ç!m!ne !çer!den 
kavu#an o ev!. Yuvaya b!ç!m!n! dayatan, yuvanın !ç!d!r. “ !çer!den, 
yuvaya da!re b!ç!m!n! veren alet, ku#un kend! beden!nden ba#ka 
b!r ley de"!ld!r. Sürekl! dönerek, yuvanın duvarını her yönde 
dı#arı do"ru !terek o da!rey! olu#turmayı ba#arır”…

“m!chelet #öyle sürdürür: “ev k!#!n!n kend!s!d!r, k!#!n!n b!ç!m! ve 
en dolayımsız çabasıdır; çekt!"! acıdır, d!yeb!l!r!m”

1Gaston Bachelard, mekanın Poet!kası, S.134

Ku"lar IV, 2022
Metal, oto boyası
41 x 45 x 30 cm
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SEVG# AKYÜZ

Ma$ara, 2014-2016  
Tuval üzer!ne ya$lı boya
200 x 255 cm

38



39



SEM#H ZEK#

1981 yılında Bolu’da do"an Sem!h Zek!, Marmara 
Ün!vers!tes! Res!m Bölümü’nden mezun olur. I#ık 

Ün!vers!tes! Sanat Kuramı ve Ele#t!r! Bölümü’nde 
yüksek l!sans ö"ren!m!n! tamamlayan sanatçı !lk 
k!#!sel serg!s!n! 2010 yılında “Ben!m Do"amdan 
S!z!n Gördükler!n!z” ba#lı"ı !le Ütopya Platform’da 
açar. Sem!h Zek! res!mler!nde a"ırlıklı olarak 
m!mar! detay ve ver!ler! kullanır ve tüm ö"eler! 
ba#kala#tırıp de"!#t!rerek yen! b!r m!mar! s!stem 
olu#turur. Erken dönem çalı#malarında salt yapının 
tümü veya parçadan tüme evr!lmes!n!n !puçları 
yer alırken son dönem çalı#malarında parça 
bütün !l!#k!s!n! g!derek daha soyut b!r anlatımla 
!zley!c!lerle bulu#turur. Sem!h Zek!’n!n “Resm!n 
resme yolculu"u” olarak tanımladı"ı bu süreçte 
res!mler kend! özel formlarını koruyan, kend! 
kend!n! do"uran, üreten ve b!rb!rler! arasında 
sa"ladıkları ba"larla kend! kend!n! sürekl! 
yen!leyen b!r s!stem !çer!s!nde yer almaktadır. 

Sem!h Zek!’n!n üret!m sürec!nde verd!"! 
mücadele aslında kend! mot!vasyonunu 
yakalamak ya da üret!me da!r kend! sanatsal 
de"!#!m!n!n kend!s!yle olan mücadeles!. Yan! 
sanat onun V!tam “ya#am !ç!n” sanatın hayatındak! 
varolma sürec!n!n hem b!r mücadeles! hem de 
b!r dı#avurmudur.

V!tam (ya"amak !ç!n g!d!yor), 2022
Tuval üzer!ne akr!l!k
125 x 120 cm
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DREAM NEWS 
(MURAT YILDIZ & DEFNE TESAL)

Yarının haberler!n! bugünün hayaller!yle, basılı ve sesl! 
olarak veren Dream News, b!r gelece"! #ek!llend!rme 

deney!d!r. Katılımcılarına yansıma alanları açan topluluk 
ve b!rey bazlı bu yayın, her b!r varolu#un b!rb!r!n! 
#ek!llend!rd!"! dü#ünces!yle; zamanı nesnele#t!r!yor ve 
onu b!ç!mlend!rmeye açıyor. E"er #!md! ve burada; 
tüm zamanlar b!r arada bulunuyorsa; gelecek #u an 
olu#uyor olmalı... E"er gelecek #!md! olu#uyorsa, o zaman 
#ek!llend!r!leb!l!r m!? Dream News katılımcılarına, gelece"! 
heterojen b!r #ek!lde yaratmak !ç!n görsel ve duysal 
monolog alanları açıyor. Katılımcılara #!md!l!k tek b!r soru 
soruyoruz. “Hayal!n ned!r?” Dream News katılımcıların 
notlarından, ç!z!mler!nden olu#an basılı b!r yayın ve sesl! 
monologlardan olu#an b!r podcast ser!s!. Dream News, 
Murat Yıldız ve Defne Tesal aracılı"ıyla 2019’dan ber! 
yürütülen b!r sanat !n!s!yat!f!d!r. 
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1. SAYI “Dream News / Unelma Uut!set”, 2019
Topluluk bazlı basılı yayın 24 Sayfa A3
I!, Oulu - F!nland!ya 

2. SAYI “Dream News / Hayal Gazetes!”, 2020
Topluluk bazlı basılı yayın 12 Sayfa A3
Kayalar ve Babakale köyü / Çanakkale - Türk!ye 

3. SAYI “Dream News / Z!nc!rler”, 2021
Topluluk bazlı basılı yayın 28 Sayfa A3
#stanbul, Mu$la, Çanakkale, Ankara- Türk!ye 

4. SAYI “Dream News / “Mu$lak”, 2021
Topluluk bazlı basılı yayın 12 Sayfa A3
V!s!on Art Platform
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