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Kendine kuytu bir yer buldu, uzun uzun esnedi. 

Esnemesi onu görenlere, yanına sinenlere yayıldı. 

Kıvrılıp yattı, üzerini örttü, gözlerini kapadı.

Hareketsiz ve karanlıkta durdukça, sessizleştikçe  
çevresindeki sesleri daha çok duydu, temas ettiklerini,  
en ufak kıpırtıları fark etti. 

Bacakları, ayakları, kolları, tüm gövdesi ve kafası ağırlaştıkça 
tüm sesler kayboldu. İçine döndü düşünceleri. Anlık algıdan, 
gündelik sorunlara, o gün olanlara, gelecek planlarına, sonra 
biraz uzağa, daha uzaklara derken, uykuyla boşlukta buluştu. 

Uykuda bedenini bıraktı, düşüncelerini, planlarını, 
sorumluluklarını, kimliğini unuttu. 

Uyanana kadar belki artık öyle biri yoktu. 

*
Önce annelerinin karnında uyudu bebekler, sonra doğum 
odalarında, beşiklerde, yetimhanelerde, toprağın üzerinde, 
mağaralarda, çadırlarda, siperlerde, kervansaraylarda, 
garnizonlarda, yatakhanelerde, barlarda, cezaevlerinde, 
otellerde, otobüslerde, uçaklarda, kamaralarda, çatılarda, 
odalarda – ve derken uyudu yaşlılar, ta ki son uykuya kadar.  

Tüm firavunlar, krallar, sultanlar, çarlar, diktatörler, 
cumhurbaşkanları, prens ve prensesler, çiftçiler ve şövalyeler 
ve samuraylar ve taksiciler, filozoflar ve hostesler, berberler ve 
bankerler ve sarhoşlar, kumarbazlar, doktorlar ve hastalar, 
savaştan ve kıtlıktan kaçan mülteciler, olimpik ve olimpik 
olmayan sporcular, amcalar, büyük halalar ve onların 
kuzenleri, rahipler, Eskimolar ve Amerikalılar, bileyciler, 
kriptocular, kişniş sevenler ve sevmeyenler, sinek avlayanlar, 
kısa, uzun ve orta boylular, sumo güreşçileri, taş işçileri, 
askerler ve esirleri, peygamberler ve Meryem de uyudu. 
Pers hükümdarı II. Kiros ve onu kapıda bekleyen kölesi 
ve sağır sultan ve Kristof Kolomb da uyudu. Uyurgezerler, 
insomniyaklar, gece gezerler, narkoleptikler ve hominidler de 
– ve rivayete göre uykuda düştüğümüzü sanmamız bu uzak 
akrabalardan yadigâr.
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Sokak köpekleri ve av köpekleri, evcil ve vahşi kediler, 
mamutlar, yarasalar, 3.000 metrede donan bir göldeki 
flamingolar, dodo kuşları ve yumurtaları, peygamber 
böcekleri, gözlerini kapayamayan balıklar, sıcak ve 
soğukkanlılar, çiçekli ve çiçeksiz manolyalar, iğne yapraklılar, 
savanlar, sekoyalar, banyanlar, mantarlar hatta tek hücreliler, 
hepsi yaşamak için, değişken yerlerde ve sürelerde, 
kendilerini onarmak ve büyütmek için durmak, dinlenmek 
zorundadırlar.

Uyku, tüm canlılar için, hayatın önemli bir bölümünü 
kaplayan vazgeçilemez bir parçası olsa da, insanlar 
ömürlerini işgal eden bu gizemli aralığa farklı anlamlar 
atfettiler; uykuyu belli dönemlerde büyülü, efsunlu, hatta 
kutsal, diğerlerinde gereksiz ve aşılması gereken bir teferruat 
olarak değerlendirdiler. Mitlerde zalim canavarlara ve devlere 
ancak uykularının en derin ânında yaklaşılabildi, en korkunç 
yaratıklar bile uyurken savunmasız görüldü, merhamet 
uyandırabildiler. Yunan mitolojisinde Hypnos (Uyku), kardeşi 
Thanatos (Ölüm) ile birlikte Nyx’in (Gece) oğulları olarak 
anlatıldı. Zeus dahil tüm tanrıları etkisi altına alabilen tek güç 
olan Uyku’nun kanatlı temsilleri hem ölüme hem Eros’a (aşk 
ve yaşam) benzerliğiyle ikisinin arasında kurulabilen yegâne 
köprü olarak yer buldu. Ölümün yaşam içindeki provası 
olmanın yanı sıra kehanetlere açılan bir kanal, geçmişe 
ve geleceğe bağlanan bir portal olarak büyü ve şifanın 
alanı olarak görüldü. Hastalar, yaşlılar ve sakatlar acılarını 
unutmak, rüyalarında devalarını görmek ve uykularında 
şifalanmak için, Asklepionlardaki çeşmelerin, kiliselerde 
Meryem Ana heykellerinin ve daha nicelerinin yanı başlarına 
taşındılar. 

Keşifler, buluşlar, yollar, uçaklar derken, sanayileşme ve 
küreselleşme rekabet ve verimlilik kaygısını da getirdi. Aklın, 
doğa, ruh ve beden karşısında mutlak hükümranlığı ilan 
edildi. Akıl bir tek (ona muhtaçlığını kabul etmeyi kendine 
yediremediği) uykuyu alt edemedi. Böylece uykunun adı çıktı 
kötüye. Bu tembellik, uyuşukluk, mantıksızlık ve manasızlık 
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dolu zaman kaybına karşı insanlık yapay aydınlatma, kafein ve 
çalar saatlere sarıldı. Fakat uyku gündelik hayattan sakınılması 
gereken bir uyuşturucu gibi sınır dışı edilmeye çalışıldıkça 
psikoloji alanında rüyalarla öne çıktı. Uykunun ancak küçücük 
bir parçası olan rüyalar, arzuların, korkuların, benliği içten içe 
şekillendiren ve kontrol edilemeyen ilksel güçlerin sahnesi ve 
bir de insanlığın ortak bilinçdışıyla bağ olarak yorumlandı. 

Rüyalar kadar çok üzerinde konuşulan bir de ‘uyanışlar’ vardı. 
Dinde hakikat ve farkındalık, siyasette devrim ve dönüşümle 
eşleşen bir metafor olarak uyanış, özellikle edebiyatta ve 
sinemada kendisine yer buldu. Budizm, Sufizm ve pek çok 
başka öğretide dünyevi ihtiyaçlarını ve hazlarını önceleyen 
kişi uykuda olarak nitelenmiş, perhiz, inziva ve arınmayla 
sonsuzluğu ve hakikati hissetmeye yönelik bir uyanışa davet 
edilmişti. Başka bir uyanma metaforu da siyasette etkili oldu 
– halklar sömürüye karşı ayaklanmaya çağrılırken ‘uyanmaya’ 
davet edildiler. Frank Herbert’ın bilimkurgu romanı Dune’dan 
(1965) Matrix’e (yön. Wachowski Kardeşler, 1999) uzanan 
‘uyanış’ çağrısına günümüz popüler kültüründe sıklıkla atıfta 
bulunuldu. 

Şimdi, görünmez, dur duraksız sinyaller, elektrik, ses, radyo 
dalgaları, dünyadan uzaya, uydudan kimbilir neredeki bir çöle 
gidip; bildiğim, bilmediğim, tahmin bile edemediğim çoklukta 
yerleri ve kimseleri bağlarken; metalar, veriler, insanlar ve 
istatistikler sabah, akşam, yaz, kış, bayram, hastalık demeden 
sayılıyor, hesaplanıyor, hareket ediyor. Savaşlar başladığı anda 
naklen yayınlanıyor, eve sipariş edilen yemek 45 dakikada 
geliyor, sevdiğin ünlü bile rujunu sürerken seni düşünüp 
numarasını söylüyor; internette dükkânlar hiç kapanmıyor. 
Düzen bizim için çalışıyor ve bizi kendi için çalıştırıyor. Daha 
çok ve daha hızlı üreterek, tüketerek, yiyerek, bir avatar 
kuşanıp oyun oynayarak, harcayarak, beğenerek, paylaşarak 
işlenmesi gereken verileri sürekli arttırma motivasyonumuz hiç 
eksik olmuyor – hatta bugün herkes birbirinin yaşam koçu. 
Her şeyi gören, bilen, hem orada hem burada, evdeyken işte, 
spordayken alışverişte olabilen hep bir şeylere özenen ama 
hiçbir şey olamayan biz tatminsiz tanrılar...
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Gökhan Deniz
İsimsiz, 2010

Tuval üzerine 
karışık teknik
200 x 130 cm

Özel Koleksiyon

Ve uyku halen ne olduğumuzun, nerede olduğumuzun, 
nereye gittiğimizin farkında olmadan kendimizi bıraktığımız 
bir bilinmeyen, DNA’ya işlenmiş bir teslimiyet zorunluluğu. 
İnsanı ve doğayı sürekli tüketmek üzerine kurulu bir düzende 
uyku, istismar edilemeyen tek zaman aralığı olarak bir direniş 
ihtimalini de gündeme getirebilir mi? 

*
Koyun Koyuna sergisinde yapıtlar uykuyla bağlantılı 
mahremiyet ve paylaşım, birey ve topluluk, kucaklanma ve 
kısıtlanma, direniş ve teslimiyet, ilerleme ve tekrar gibi ikilikler 
etrafında toplanır. Uykunun geçmiş ve bilinçdışıyla bağı, daha 
erken tarihli temsilleri ve arkeolojik nesneler yoluyla sergiye 
dahil edilir.
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MAHREM

Serginin girişindeki yapıtlar uykunun gündelik hâllerine ve 
mahremiyet gereksinimine odaklanıyor. Uyku, bedensel ritimleri 
güneşin doğuşuna, batışına ve mevsimlere göre ayarlanan 
canlıların tarih boyunca tanık oldukları tüm değişimlere 
rağmen geçerliliğini yitirmeyen, dünya ve evrenle sıkı sıkıya 
ilintili, koparılamaz bir bağdır. Belki de bu yüzden canlılar uyku 
süresince en kendinde ve huzurlu hâllerine bürünürler. 

Eva Koťátková’nın Boru Tesisatının İtirafları serisinden 
pankartlar, verim, fayda ve fiziksel özellikler üzerinden canlılara 
değer biçen ayrıştırıcı düzene karşı bir ortaklaşma ve hak 
talep etme çağrısı yapar. Sanki biraz önce burada bir protesto 
yapılmış, ardından pankartlar serginin girişindeki duvarın 
dışına bırakılmıştır. 

Volkan Aslan’ın Huzursuz başlıklı video yerleştirmesinde, 
televizyonların içinde kıvrılıp yatmış biri karşımıza çıkar. Kim 

— Dün kaç saat uyudunuz? 
Rahat uyudunuz mu? 

Ahu Akgün
Burada Değilim, Bu Yaşanmıyor, 2019
Pres tuval üzerine yağlıboya 
18 x 24 cm
Doris ve Vedat Karako Koleksiyonu
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bilir hangi dertlerden ve neyin yorgunluğundan mustarip 
bu adam, bir sağa bir sola dönerek uykuyu arar. Belki 
sorumluluklar, yatağına yol bulmuş; umursamaz uykuyu 
kovmuştur. Zihni, onu içine hapseden ekranlardaki sonu 
gelmeyen yayınlarla; savaşta evinden ya da canından 
olanlarla, soyu tükenen hayvanlarla, eriyen buzullarla ve 
bunların tümüne şahitlik etmenin ağırlığıyla doludur.

Pierrick Sorin’in Uyanışlar, Özçekim isimli videosunda, yatak 
odasına her sabah yedi ile sekiz arasında onu uyandırıp 
ses ve görüntü kaydı alacak bir düzenek kuran sanatçı 
yorgunluktan ve soğuktan şikâyet eder. Sorin, her seferinde 
bir önceki günden daha erken yatmaya niyetlense de bir 
türlü uykusunu alamaz. Uyanışlar, vücudun kendi ritmini ve 
ihtiyaçlarını göz ardı etme pahasına gündelik zorunlulukların 
zamansal dayatmalarına uyum sağlama gayretimizin getirdiği 
başarısızlık hissini ve bu hissin tekrarının sebep olduğu 
yıkıcılığı mizahi bir dille görünür kılar.

Ahu Akgün’ün sergide yer alan resimlerine de Pierrick 
Sorin’in eserindekine benzer sıkıntılı, bezgin ve sıkışmış 
bir ruh hâli hâkim. Akgün’ün pandemi kısıtlamaları devam 
ederken ürettiği Sebeb-i Ziyaret serisine ait, yüzünü yastığa 
gömmüş otoportresi ve Erhan’ın yatakta oturan portresi 
sanatçının kendisiyle ve en yakınlarıyla kurduğu ilişkilere 
odaklanır. Uykuya mı uyanmaya mı hazırlandıkları belirsiz, 
arafta kalmış dalgın figürler yataklarının sunduğu korunaklı 
ortamda sükût bulmaya çalışırlar. Bu figürlere günün başını 
ya da sonunu imleyen, gündelik ritüellere işaret eden şeylerin 
resimleri eşlik eder. Kenara atılmış bir çorap ve kişiye özel 
kahve fincanı, uykuyu kuşatan tanıdık ve mahrem anları 
paylaşmanın getirdiği yakınlık üzerinden bir aşk ve ayrılık 
hikâyesi anlatır. 

Eskiden dünyada olup bitenden habersiz, kendilerine ait özel 
bir alandan yoksun, birlikte uyurmuş insanlar. Yerleşkelerde 
bütün klan bir araya gelir, yolculuğa çıkanlar yollardaki 
hanlarda, oturdukları sandalyede sızar ya da terli, horultulu 
ve kalabalık salonlarda bir yatak kiralarmış. Uykuya teslim 
olmak için gereken güveni bu kalabalık sağlarmış. Klanlar, 
krallıklara ve imparatorluklara, imparatorluklar uluslara ve 
devletlere evrilirken aileler de küçülmüş, çekirdek kalmış.  
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Her evde bir aile, her odada bir çocuk yalnız kalmış. Bu 
yalnızlığın en tatlı adına mahremiyet konmuş. Uyku, yeni 
yerini bu mahremde bulmuş. 

Mahrem, saklanmaya değer bulduklarımız: Tenin en 
iştah açıcı, en sulu yeri; zihnin en derin batağı. Görmek 
istemediğimiz çıplaklığımız ve kendimize bile itiraf 
edemediklerimiz, ayıplarımız ve zayıflıklarımız. Aynı zamanda 
paylaşıldıkça ve açığa çıktıkça kabule, sevgiye dönen bir ‘iç’. 

Akgün’ün bu ‘iç’i paylaşan karakterleri, birbirlerini kaybedip 
kendi içlerinde boğulurken Gizem Karakaş’ın Gizli Zevkler 
V.II isimli ses yerleştirmesindeki karakterler içlerini döker. 
İlişkiler, duygular ve hayaller üzerinden insan olma hâlinin 
yakın ölçekli bir tasvirini yapan Karakaş, baskılanan iç 
hesaplaşmalar, kırılganlıklar ve zaafları dışa vurarak 
yakınlıklara ve iyileşmeye vesile yaratır. Serginin çeşitli 
noktalarından yayılan fısıltılara kulak veren ziyaretçiler, 
içimizi rahatlatmak için kurguladığımız absürt hikâyelere 
ortak olur. Gizli zevklerin ifşasıyla suçluluk ve utanç 
duyguları açığa çıkıp paylaşılır, yerlerini komediye bırakır.

Malzemelerini yanına alarak güneş doğmadan sahillere, 
Çamlıca tepesine ya da Karacaahmet’e konuşlanan, ışığın 
ve renklerin doğadaki değişimini izleyerek tuvallerine 
taşıyan 1914 Kuşağı ressamlarından Nazmi Ziya Güran, 
Şezlongda Pembeli Kadın başlıklı eserini bir parkta 
akşamüstü saatlerinde çalışarak üretir. Ağaçların gölgesi 
altında uzanmış, kuş cıvıltıları ve yaprak hışırtılarının sesiyle 
içi geçen kadının yüzü sanki bir sis perdesinin ardında 
keskinliğini kaybeder. Uykudaki kadın etrafını saran pembe 
çiçekler ve gökyüzündeki bulutlarla ahenk içerisinde, en 
doğal hâlinde tabiatla bütünleşir. 
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AİLE

Nevhiz, Annika Eriksson, İhsan Cemal Karaburçak ve Ali Emir 
Tapan’ın yapıtlarında uyuyan topluluklar görülür. Uykunun 
evde, kentsel ve kamusal alanlarda uyuyanlar, uyumayanlar  
ve onları izleyenler üzerindeki etkileri ortaya konur.  

Uyuyan kişi hırslarını, tutkularını, öfkesini, planlarını ve tüm 
savunma mekanizmalarını bir kenara bırakır. Topluluk içinde 
olsa bile, pazarlık yapmadan, başkalarıyla yarışmadan ya da 
ittifak kurmadan, kendi kendine ve kendi hâlinde oradadır. 
Güvende görünür, tepkisizliği ve tehlikesizliğiyle çevresine  
güven verir. Uyuyanlar, savunmasızlığın ve kırılganlığın 
kabulüyle eşitlenir.

Nevhiz de bir süre Nazmi Ziya’nın alışkanlık edindiği gibi 
sabahın erken saatlerinde Kazancı Yokuşu’ndaki evinden 
yürüyüşe çıkıp Gezi Parkı’nda uyuyanları resmetmiştir. 
Çalışmalarında dışarıdaki ışığın ve anlık değişimlerin 
görüntüye olan etkisini vurgulayan Nazmi Ziya’nın aksine, 
Nevhiz renkleri kendi duygu durumunu dışa vuracak şekilde 
kullanır. Sanatçının Gezi Parkı Sakinleri isimli resminde 
başlarını sokacak evleri olmayan, Taksim’de açık havada yatan 
figürlerin yakınına bir de köpek yerleşir. Olası tehlikelere karşı 
umursamaz gibi görünen, birlikteliklerinden güç alan figürlerin 
oluşturduğu bu kompozisyona uykunun huzuru hâkimdir. 

Annika Eriksson sermayenin serbest dolaşımının ve hiyerarşik 
toplumsal yapılanmaların yaşam alanları üzerindeki etkilerini, 
gündelik durumları gözlemleyerek ve basit tekniklerle kayda 
alarak eserlerine taşır. Müthiş İyi Yer başlıklı yapıtı, adını Ray 
Oldenburg’ün toplulukların çalışma ve barınma yerleri dışında 
kalan vakit geçirme ve sosyalleşme mekânlarına odaklanan 
The Great Good Place (1999) isimli kitabından ödünç alır. 
Para dolaşımı olmaksızın kullanılabilecek kamusal alanlar, 
şehirleşme ve banliyölerin gelişimi sebebiyle her geçen gün 
azalmaktadır. Eriksson’un videosunda İstanbul’da bir parkta 
bir araya gelip uyuyan ve bu alanı keyifle işgal eden kediler, 
bir anlamda pasif bir direniş gerçekleştirmektedir. Sergiye 
Eriksson’un videosundan gecenin sesi yayılır. Başıboş gezen 
köpeklerin arada uzaktan havlamaları ve tek tük korna sesleri 
izleyiciye eşlik eder. 

— Ya siz, verimli misiniz, verimsiz mi; 
işinizin başında mısınız, direnişte mi?
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İhsan Cemal Karaburçak eserlerini üretirken sıklıkla 
geceleri çalışır. Gece karanlık çöküp görüş azaldıkça şeylerin 
muğlaklaşan sınırlarını, ancak zamanla kendini görünür kılan 
gökyüzünün parlaklığını ve yansımalarını, uyuyan şehirlerin 
sükûtunu resimlerine taşır. Belki de geceyi kendine mahsus, 
kurumsal yapıların dayatmalarından ve yargılarından azade 
bir sığınak olarak gören sanatçı, akademik ya da mantıksal 
bir analiz önermek yerine renkleri ve çocuksu çizgileriyle ilksel 
duyumlara hitap eden resimler yapar. 

Gece sokaklar büyük ölçüde boşalır, dışarıda tek tük birileri 
görülür. Belki nöbetçi hemşireler ve polisler, barmenler  
ve çöpçüler, graffiticiler ve eğlence düşkünleri, taksiciler,  
seks işçileri, uzun yol şoförleri, uçakları gece geç saatte  
inen turistler, peşlerinde takur tukur çekilen valizler…  

Ali Emir Tapan
Beraber Uyuyanlar, 2019–2020
Pirinç 
Değişken boyutlar 
Sanatçının izniyle
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Bazı sanatçılar da kuşkusuz bu saatlerde 
dışarıda olabilir. Vakitlice yatanların ve belaya 
sıcak bakmayanların radarının dışında, 
yaralanmaya, tehlikeye, devrik düşüncelere 
ve ölüme daha açık sınırlarda gezerler. 

Ali Emir Tapan şiddetin taşıdığı değişim 
potansiyeliyle ve bu değişim yoluyla 
görünümlerin (kabukların) ardındaki zarif özü 
açığa çıkarmakla ilgilenir. Sanatçının Beraber 
Uyuyanlar isimli yapıtı Koyun Koyuna 
sergisinin merkezinde konumlanır. Belediye 
tarafından budanan dalların kalıpları içine 
pirinç dökerek onları ölümsüzleştiren Tapan, 
ardından bu dalları birleştirerek kökü 
olmayan ağaçlar yaratır. Gövdelerinden ayrı 
düşen dallar, bir araya gelerek yeni bedenler 
oluşturur. Tapan, bu sert yapıda fakat 
kırılgan görünümlü heykelleri, toplumsal 
kurallara ve beklentilere uyum sağlamayı 
reddeden seçilmiş ailesine adar. 

Alaettin Aksoy’un Garip Rüyalar Töreni başlıklı resminde 
batan günü arkalarına almış figürler sanki karanlığın 
içinde yükselen belli belirsiz bir adanın üzerinde bir araya 
gelir. Kimi birbirine yaslanmış, kimi bulundukları yere sere 
serpe yayılmış duran bu efsunlu topluluk, tarihi ve coğrafi 
bağlardan kopmuş, hayallerini kuşanarak uzaklara dalmış 
hâlleriyle Tapan’ınkilerden çok farklı bir aile portresi çizer.

Aile; rahminde oluştuğun, kucağında büyüdüğün, 
küçücükken muhtaç olduğun, belki ilahlaştırdığın, seni en sıkı 
saran ve en çok acıtan, bazen beğenmediğin ya da katiyen 
kabul edemediğin, belki seni –olduğun ya da olmadığın, 
anladığı ya da anlamadığı hâllerle– kabul etmemiş ama bir 
şekilde benzediğin. 

Aile, insanlık ve tüm türler; herkes aynı göğün altında uyur. 
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GEÇİT

Mağarada, yatakta, atölyede, otelde ya da herhangi 
bir yerde üzerimize öylece örtülen bir örtünün altında 
uyuyakalırız. 

Neredeyse hareketsiz, neredeyse cansızdır uyuyan; sakince 
alıp verdiği nefesi hariç, neredeyse bütünüyle şeyleşmiştir. 
Uyuyan birinin karanlık bir odada üzerine ışık düşen bir 
perdeden, odanın imgesini geri yansıtan bir aynadan, 
başucundaki içi su dolu bir bardaktan farkı nasıl anlaşılır? 
İç ve dış birleşir, sınırlar çözülür. Uyku yeri, göğü, zaman ve 
mekân arasındaki ilişkiyi, alışılageldik tüm hiyerarşileri ve 
dizilimleri tersine çevirme ihtimalini taşır. Bu yüzden farklı 
boyutlara açılan bir portal gibi de düşünülebilir. 

Ece Bal, doğadan ödünç aldığı ham pamuk, kök boya ve 
öd gibi malzemeleri geleneksel ebru tekniğini andıran bir 
biçimde kullanır. Sanatçının tasavvur ettiklerinin çevresel 
faktörlerle bir araya geldiği bu üretim süreci, kendisini 
kişisel olanın ötesindeki bir bağlantıya uyumlanma 
ihtimaline açar. Bal’ın 2020 yılında gerçekleştirdiği, birbirine 
bağlı hücresel formlardan oluşan Koza başlıklı eseri, 
sanatçının tüm dünya için “kozasal bir dönem” olarak 
tanımladığı zamanın kaydını tutar. 

Etem Şahin’in resimlerindeki ruhlar yalnız bir vücut ya 
da baş olarak, katı, sıvı ya da gaz hâllerde, çok çeşitli 
boyutlarda var olabilir. Şahin’in resimleri tıpkı Ece Bal’ın 
tuvalleri gibi bize görünen dünyanın dışındaki boyutların ve 
bilinçlerin varlık ihtimalini hatırlatır.

Duvarın hemen ardında, Defne Tesal’ın bu sergi için 
özel olarak ürettiği Hiçbir Yerde isimli yerleştirmesi yer 
alır. Şeritler hâlinde yırtılıp asılan kumaşlar, dışarıdan 
gelen ışığı ve sesleri yumuşatıp gölge oyunlarıyla mekânı 
loşlaştırır. Yerleştirmenin kendisi hem bir sınırdır hem 
de tekrar eden dikey hatlarıyla görüşü engelleyen, sonu 
seçilemeyen, geçirgen ve muğlak bir alan oluşturur. Yeri ve 

— Siz hâlâ uyanık mısınız?
Yanıma uzanır mısınız?
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tavanı, yukarıyı ve aşağıyı birbirine bağlayan bu kumaşlar, bir 
yandan insanın ilksel örtünme ihtiyacını hatırlatıp üzerimize 
dolanmak istercesine bizi sarıp sarmalarken, bir yandan da 
uykudayken nerede olduğumuz sorusunu düşündürür.

Eserlerinde insan psikolojisinin uç noktalarına ve 
nevrozlarına odaklanan Başak Bugay’ın Otelde Bir Gün 
başlıklı sergi için ürettiği Baldan Tatlı, Baltadan Ağır isimli 
eserinde gri bir kütlenin korunaklı bölümlerinde pamuklara 
sarmalanmış figürler uyur. Ancak onları gözetlemeyi seçen 
izleyicilerin görebileceği bu mahrem odalardaki darmadağın 
ruhlar dışarıya kapalı, yalnız ve uykuda olduklarından 
huzurludurlar. Bugay’ın sergide yer alan Pantolon isimli 
eseri ise hem uyurken örtünme ihtiyacıyla hem de rüyada 
kalabalık içinde kendini çıplak gören kişinin utancı ve 
yetersizlik hissiyle ilişkilenir. Uykuda vücudun tüm ağrıları ve 
ağırlıkları yere, zemine bırakıldıkça yüz ifadeleri, kimlikler 
silikleşir ve yer çekimi iptal olur.

İnci Furni’nin bir misafir sanatçı programı için gittiği 
Paris’teki odasına adım attığında dikkatini çeken ilk şey, 
odanın ortasında duran metal karyolalı tek kişilik yatak olur. 
Furni, bir yıl boyunca, sabah kalkar kalmaz kahvesini içerken 
yatağını resmeder. Uyurken hareketsizliğiyle neredeyse 
cansız bir varlığı andıran kişinin aksine, sanatçının tekrar 
eden bakışında kimlik kazanan bu yatak, odadaki yalnızlığı 
ve münzeviliği vurgular. Bazen soyut, bazen grafik ve çizgisel, 
bazen neredeyse bir peyzaja dönüşen parçalardan oluşan 
bu desen serisi, farklı üslupların ve desen üretiminin farklı 
ihtimallerinin bir albümü ya da sanatçının bilinçdışının 
yansımalarını açığa çıkaran bir günce hâlini alır. Eserlerinde 
resim mecrasının olası tanımlarını ve sınırlarını araştıran 
Furni, Tek Kişilik Yatak serisinin bu bölümünü yeniden 
sergilerken, mekâna airbrush ile müdahale eder. Desenler 
yuvaları olan çerçevelerin sınırlarından taşar ve sanatçının 
daha yakın tarihli üretimlerinde kullandığı yöntemi izlemeye 
olanak tanır. 

Yugoslavya’da doğan ve içinde yaşadığı sosyalist çalışma 
ve üretim düzenini kavramsal çalışmalarına konu eden 
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Mladen Stilinović, Çalışan Sanatçı ve Tembelliğe Övgü isimli 
yapıtlarında alışılageldik emek ve verimlilik tanımlarını tersine 
çevirerek, hayal kurmak, düşünmek ve demlenmek için 
ihtiyaç duyulan zamanın değerine ve bunun sanat üretimi 
için en önemli gerekliliklerden biri olduğuna dikkat çeker. 
Bir mekân olarak yatak, sanatçının işlerini ürettiği atölyesi 
işlevini de görür. 

Can Küçük’ün Sivri isimli eseri çok tanıdık, basit, hatta banal 
denilebilecek malzemeleri incelikli bir şekilde bir araya getirir. 
Yapıt, küçük bir sineğin vızıltısı ya da ısırığından sakınmak 
üzere kullanılan sinek ilacının çağrıştırdığı rahatsız, temkinli 
ve takıntılı hâl ile renkli, plastik kelebeklerden oluşan 
kolyenin hayalperest ve umutlu naifliğini birlikte taşıyan bir 
başucu abidesini andırır. 

Etem Şahin
Sefil Ruh, 2018
Ahşap üzerine karışık teknik
3 adet; her biri 10 x 10 cm
Sanatçının izniyle
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TESLİMİYET

Uykudayken dışarıdan gelen uyarılara karşı duyusal 
aktivite sınırlıdır, organlar farklı bir düzlemde etkinliğini 
sürdürür ve uzuvlar hareketsizdir. Canlılar istemli ya da 
istem dışı bir biçimde sınırlandırıldıklarında, kendilerini 
hareketle ya da sesle ifade etme şansı bulamadıklarında –
kundaklandıklarında, kucaklandıklarında, hapsedildiklerinde 
veya şefkatle yatıştırıldıklarında– kendilerini bırakırlar. Çalışma 
ve çatışma durumlarının tersine kayıtsız ve pasif bir bilinçle 
sadece var olurlar. Bu yüzden uyku çağlar boyunca ölümün 
bir provası olarak görülmüş, bilinmezliğin ve ölümlülüğün 
kabul edilmesiyle ilişkilendirilmiştir. 

Eserlerinde iktidar ve birey arasındaki ilişkilere odaklanan 
Gökhan Deniz, Ses Çıkarma serisine ait İsimsiz başlıklı 
resminde gomalak, reçine, toprak, pigment, ispirto, alkol, 
mürekkep ve kahve gibi çeşitli malzemeleri tesadüflere 
açık bir şekilde kullanarak doğayı çağrışımsal ihtimaller 
üzerinden betimleyen dokular yaratır. Ağaca tırmanmış bir 
adam izleyiciyi sessiz olması konusunda ikaz eder. Bu dikkat 
çağrısının sebebinin ses çıkaran, konuşan kişiyi mi yoksa 
sesi, sözü duyacak olanları mı korumak olduğu muallaktadır. 
Yapıtın merkezindeki işaret, koruma, şefkat ve kontrol 
arasında salınırken, ifade özgürlüğü ile toplum düzeninin ve 
değerlerinin korunması arasındaki gerilimi de akla getirir.

Yüksel Arslan, beden sıvıları ve topladığı doğal malzemeleri 
karıştırarak yaptığı resimlerde insan bedenini, medeniyetleri 
ve önemli kültürel figürleri ansiklopedik bir şekilde sunmuştur. 
Sanatçı, sergide gösterilen Arture 416, Genel Felç, Adam 
isimli yapıtında felç geçiren bir kişinin fiziksel semptomlarını 
resmeder.

İz Öztat ve Ann Antidote’un Askıda isimli videosu  
bireyin güç ve iktidarla ilişkisinde, kendini ifade etme ya da 
eylem/hareket yetisinin askıya alındığı durumları yeniden 
canlandırır. Yapıtın üretimine dahil olan sanatçılar, bir 
sözleşme çerçevesinde hükmeden, itaat eden ve gözetleyen 
taraf olarak bu durumun parçası olmaya açıkça rıza 
gösterirler. Bu deneyimin tetikleyebileceği anılarla, hislerle ve 

— Hiç uykunuzda gezindiniz mi?
Uyurken başucunuzda neler var?
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acılarla, belirlenen tanımlı alanda yüzleşmeyi seçerler. İtaat 
edenin parşömene sarılı vücudu, atılan düğümlerle kısıtlanır. 
Seçme ve hareket gücünden yoksun taraf kendini bırakarak 
teslim olur. 

Sergide yer alan Tunç çağından kalma altın ağız bandı ve 
kulak tıkaçları gündelik hayatta duyuları kapatarak uyku 
hâline geçişi kolaylaştırmak için kullanılan modern nesneleri 
anımsatsa da bu araçların ölüm törenlerinde kullanıldıkları 
düşünülmektedir. Smyrna’da bulunan MÖ 3. yüzyıla 
tarihlenen bir yazıtta, ağız bandının, Psyche’nin (ruhun) 
bedene geri dönmesini önlemek için kullanıldığı yazılmaktadır.

Necla Rüzgar’ın İç Katmanlar 11 isimli suluboya eserinde 
farklı türlerde ve çeşitli özelliklere sahip canlılar tek bir 
derinin altında bir araya gelirler. Rekabet, korku ve menfaat 
ilişkilerinden uzakta, koyun koyuna, bir yatağı, şefkati, 
sıcaklığı ortak bir gelecek hayalini paylaşırlar.

Necla Rüzgar
İç Katmanlar 11, 2017
Kâğıt üzerine suluboya
83 x 68 cm (çerçeveli)
Sanatçının ve Galeri  
Nev Ankara’nın izniyle 
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YAVAŞLIK

Uykuda vücut fonksiyonları tersine işler. Uyanıkken çalışan, 
çalışırken parçalanan kaslar, uykuda kendini onarır ve büyür. 
Akla ve vücuda alınanlar tasniflenir ve sindirilir. Kalp ritmi 
yavaşlar. Bir şey olmuyormuş gibi görünen ve aralıksız uzayıp 
giden anlarda iyileşme gerçekleşir. 

Şükriye Dikmen’in Yol isimli resmi izleyiciyi çatallanan bir 
yolun başına konumlar. Pozitif ve negatif imgenin, ön ve 
arkanın sürekli yer değiştirdiği, geometriye ve tek bir doğruya 
ayak direyen, peyzajı hem tepeden hem karşıdan betimleyen 
yeni bir bakış açısı önerir. Önce ve sonranın ikiliğinin yerine, 
her bir ânın farklı ihtimallerini içinde taşıyan yeni bir düzlem 
ortaya koyar.

Jarosław Kozłowski’nin tebeşirle çizili geometrik şekillerin 
içine nizami bir şekilde dizili metronomlar, duvar saatleri ve 
çalar saatlerle izleyiciyi kuşattığı yapıtı Mavi Fragmanlar II,  
modern insanın zamanı parselleme, tektipleştirme ve kontrol 
etme hırsını yankılar. Yapıt standart, soyut ve mutlak bir 
sistem ile bireyin sübjektif ve bedensel algısı arasındaki 
gerilimi de vurgular. 

Begüm Yamanlar, üzerinde titizlikle çalıştığı fotoğrafları 
dönüştürerek pentür ve hareketli görüntü arasında, her iki 
mecranın da sınırlarında gezinen yapıtlar üretir. Tahribat 
isimli video yerleştirmesinde duvardaki bir yarık/tendeki bir 
yara, yavaş yavaş kapanır ve tekrar açılmaya başlar. Yapıt, 
bir yandan sürekli yeniden inşa edilen şehrin hafızasındaki 
tahribatı bedensel bir duyumsamaya dönüştürürken, diğer 
yandan durağanlıkla gelen iyileşme potansiyelini görünür kılar.

Renkli kalem ve airbrush kullanarak hipergerçekçi resimler 
yapan Rasim Aksan, insanlardan uzak kalarak geçirdiği 
bunalımlı bir dönemde günlerce yatağından çıkmamış, 
sanat tarihinde öne çıkan yatak temsillerinden ve internetten 
seçip biriktirdiği fotoğraflarla meydana getirdiği kişisel 
arşivinden hareketle içinde bulunduğu durumun kısıtlarının 
ötesine geçen kompozisyonlar oluşturmuştur. Aksan’ın 
kompozisyonlarında yatak –sergide yer alan İsimsiz yapıtında 

 — Hangisi daha rahat: tutulmak mı 
bırakılmak mı, tutmak mı bırakmak mı?
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da olduğu gibi– yanı başında insanlık tarihinin önemli 
olaylarının ve doğal afetlerin vuku bulduğu bir sete dönüşür. 

Bir kolunu klinenin yüksek yastığına dayayarak uzanan 
kadın figürininin ayak ucunda bir köpek uyumaktadır. Roma 
İmparatorluğu dönemine ait bu eser, evcil hayvanların bize 
verdiği güveni, huzuru ve yuva hissini çağrıştırır. Öte yandan, 
Antik Yunan’da köpeklerin üstün görüş yetenekleri sayesinde 
ölülerin yer altına yolculuklarına eşlik ettiğine inanılır. Uzanan 
kadın figürininin de temsil ettiği kişinin ölümünden sonra 
üretildiği ve gömüyle ilişkili bir nesne olduğu düşünülmektedir.

Saklamak ve muhafaza etmek çoğu zaman geçmişle 
bağlantılıdır. Lara Ögel’in sergi mekânına yerleştirdiği şaşırtıcı 
boyutlardaki dolap, iç ve dış ayrımını, kişisel ve kolektif hafızayı 
katmanlı bir şekilde yorumlar. Evler Odalardı, Unuttum isimli 
bu eserde unutma ve hatırlama, madde, sınırlar, kokular 
ve çağrışımlar birbirlerini takip ve/veya ikame eder. Dolap 
formundaki yerleştirme, Ögel’in babaannesinden kalan dolap 
kapaklarını muhafaza ederken sonu gelmez biçimde geçmişe 
uzanan ayrı bir uzama göz atmaya izin verir. 

Begüm Yamanlar 
Tahribat, 2017 
Video yerleştirmesi 
3’21” 
Sanatçının izniyle
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UYANIŞ

Her olay ya da yolculuk gibi en tatlı uyku da öyle ya da 
böyle son bulur. Uyanış ise ancak uyku varsa mümkündür. 
Hayat ikisinin arasındaki salınımda vuku bulur. 

Tam yerine işaret etmek, tarihini saptamak pek mümkün 
değilse de evvel zaman içinde birçoklarınca inanılan ve 
daha da çoklarınca aktarılan bir hikâyeye göre, yedi kişi 
yüzlerce yıl uyuduktan sonra hiçbir şey olmamışçasına 
yaş almadan uyanıp hayata karışmış. Yaşadıkları devrin 
inanışlarına karşı çıktıkları ve bu yüzden de hüküm 
giydikleri rivayet edilen bu kişiler, peşlerine takılan bir 
köpekle birlikte bir mağaraya sığınmış. Zalim hükümdar 
yedi uyurların peşleri sıra adamlarını salmış. Mağaranın 
girişini kapattırmış. Yedi uyurlar, bu mağarada iki gün, üç 
hafta, beş ay, yedi yıl derken aç susuz, bir sağa bir sola 
dönerek üç yüz yıl boyunca uyumuşlar. Ve sonra bir gün 
ansızın uyanmışlar. Kısa bir süre uyuduklarını zannetmişler 
fakat çok geçmeden devrin değiştiğini anlamışlar. Hikâyenin 
sonu farklı anlatılara göre değişir ancak bu anlatıların 
pek çoğunda yeni hayata uyum sağlayamayanlar tekrar 
mağaraya girip uykuya dönerler.

Bu kıssadan alınacak hisse inancın gücü, teslimiyetin 
gerekliliği ya da pasif direniş üzerine mi? Kişinin kendisini 
muhafaza ederken etrafında gelişenleri muhakeme etme 
yetisi üzerine de olabilir mi? Yalnızca uyuyanlar uzak 
geçmişi ve uyandıkları yeni günü birbiriyle kıyaslayabilirler…
 
Serginin bu bölümünde yer alan yapıtlar uyanış, dönüşüm 
ve yenilenme kavramlarından yola çıkarak dünyayı yeni bir 
çerçevede ele alma ihtimaliyle ilgileniyor. 

İnsanın algıladığı ve hatırladığı en temel, ilksel uyaranın 
ritmik sesler olduğu bilinmektedir. Üzerinde başını yastığa 
dayamış, sırtüstü yatırılmış bir bebek olan beşik şeklindeki 
çıngırağın içinde de sallandıkça ses çıkaran bir taş 
bulunmaktadır. Bugün halen bebeklerin ve çocukların 
odaklanmaları ve rahatlamaları için benzerleri kullanılan 
bu nesnenin yaklaşık altı bin yıldır muhtemelen pek de 

— Yüzyıllar sonra yeniden uyanmak üzere 
mumyalanmak ya da dondurulmak ister misiniz?
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değişmemiş sesi şimdi Koyun Koyuna sergisinin yer aldığı 
galeride çınlıyor. 

Marlene Dumas, ince katmanlar hâlinde ustalıkla inşa ettiği 
yağlıboya resimlerinde ölüm, doğum, cinsellik ve cinsiyet 
gibi temel varoluşsal olgulara odaklanır. Sanatçı sergide yer 
alan Eli Boş isimli eseriyle izleyiciyi küçük bir çocuğun boş 
ellerine mesafeli fakat samimi bir açıdan bakmaya davet eder. 
Dumas’nın resmi, bakışı boş ellere yöneltmenin ötesine geçerek 
aslında bedenini ve uzuvlarını yeni keşfeden bu genç varlığın 
kendi yıkım ve yaratım potansiyelinin farkına vardığı bir uyanış 
ânını da yakalar.    

Evrim Kavcar, Yeniden Canlandırma isimli yapıtını Berlin, 
İzmir ve İstanbul gibi farklı şehirlerden ödünç aldığı toprağı 
Japonların geleneksel hikaru dorodango tekniğiyle işleyerek 
oluşturur. Koyun Koyuna sergisinde sanatçının kendi 

Marlene Dumas
Eli Boş, 1991
Tuval üzerine yağlıboya 
64 x 54,5 cm (çerçeveli)
Kemal Servi Koleksiyonu
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oluşturduğu toplardan bir seçki görülür. Toprak, su, zaman, 
hareket ve beden ısısıyla meydana gelen topların üretim 
süreci, sıkmak, tutmak, yuvarlamak ve bırakmak gibi basit 
hareketlerle yapılan, fakat uygulanan gücün ve kullanılan 
miktarların tam kararında olmasını gerektiren bir denge 
çalışmasıdır. Topların yanında, her hareketle çamura 
bulanan ya da tamamen toprağın altına gömülen elleri kayıt 
altına alan bir video gösterilir. Oluşumu binlerce yıl süren 
toprak, insanın avucunda hareket ve dönüşüm ihtimaline 
kavuşur. Doğum/ölüm döngüsünü olduğu kadar doğada 
insan ömrü dışındaki farklı zaman aralıklarını da içinde 
taşıyan yapıt, Begüm Yamanlar’ın sergide yer alan video 
eserinde de olduğu gibi durağanlığın ve yavaşlığın dönüşüm 
sürecindeki önemli rolünü hatırlatır.

Merve Kılıçer’in Mezopotamya ve Anadolu’daki tanrıçalara 
adadığı sanatçı kitapları serisinden İnanna, doğanın uyanışı 
ve kadın cinselliğiyle bağdaştırılan tanrıça İnanna’ya bir 
sunudur. Sümer mitolojisine göre İnanna, ablası Ereşkigal’ı 
ziyaret etmek için, her birinde üzerindeki süs, kıyafet ve 
mücevherlerini bıraktığı yedi kapıdan geçerek yerin altına 
iner. İnanna yeraltı yargıçları tarafından ölüme mahkûm 
edilir. Karanlıklarla yüzleştikten ve üç gün süreyle ölü 
kaldıktan sonra Tanrı Enki’nin yardımlarıyla hayata döner. 
Anlatıya göre İnanna’nın ve eşi Dumuzi’nin yeryüzüyle yer altı 
arasındaki hareketleri baharın gelişiyle özdeşleştirilir. Kılıçer 
de kitabı üretirken, kullandığı plakaların üzerine her yeni 
sayfa için yeni izler bırakır. Aydınlıktan kaosa ve karanlığa 
giden bir anlatı oluşturan bu izler, geçmişten gelen hikâyeler 
gibi, ancak karanlıkta demlenip dönüştükten sonra yeniden 
canlılık kazanır. 

Aslı Özdoyuran’ın Arter Kütüphanesi’nde sergilenen 
Bitki uykusu hakkında konuşacaksam canlılıktan söz 
etmeyi veya bir zaman kipi yaratmayı yeğlerim isimli 
heykelleri, sanatçının araştırmacı ve amatör bahçıvan 
Faidon Papadakis ile birlikte yürüttüğü, bitki zamansallığını 
çeşitli tohum ve bitki örnekleri üzerinden incelemeyi 
temel alan araştırma sürecinin bir uzantısı olarak ortaya 
çıkmıştır. Özdoyuran ve Papadakis, bitkilerin uykusuna 
(plant dormancy) yoğunlaşarak, insan-bitki etkileşimine 
ve bitki zamanına müdahale eden (tarımsal, sembolik, 
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kozmetik) güç dengelerine odaklanırlar. Üreme ve çoğalma, 
verim ve verimsizlik tanılarının, bu tanılar üzerinden kurulan 
beklentilerin ve değer sistemlerinin asılsızlığını açık eden kuir 
bir bakış açısını benimserler. Özdoyuran tıp ve botanikte 
kullanılan doğal ve sentetik malzemeleri birleştirerek ürettiği 
heykelleriyle, insan hayatının zamansallığına alternatif, bitki 
yaşamındaki zamansallıktan ilhamla yeni bir zaman kipi 
önerir. Halen devam eden üretim sürecinde, farklı algılama 
ve anlamlandırma ihtimalleri açan bir kurgusal nesneler 
koleksiyonu oluşturur.

Emine Ekinci’nin yerleştirmesi özellikle 1980’li yıllardan 
hatırlanan ve televizyonlarda hiçbir program olmadığında 
beliren test sinyali görüntüsünü sergi mekânına taşır. Ekinci’nin 
açık kaynaktan devşirdiği görüntüde ekrandaki kutucuklar 
ancak dikkatli ve uzun süre izlendiğinde fark edilecek şekilde 
ton değiştirir. Yapıt yalnızca serginin kapalı olduğu saatlerde 
görülebilir, serginin açık olduğu saatlerde ise grev yapar. Mesai 
saatlerinde fişten çekili ekran, sadece uyumak için var olur; 
bilgi aktarmayı ve bir içerik sunmayı reddeder. Yapıt, aynı 
zamanda hayatın her ânında yanımızdaki elektronik cihazlar 
gibi serginin “uyku modu”na geçtiğini işaret eder. 

Eda Berkmen

Kapak: Annika Eriksson, Müthiş İyi Yer, 2010

Fotoğraflar:
Hadiye Cangökçe [5-6, 10-11, 14, 18, 20]; Rana Kuseyri [16]
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Ağız bandı, Miken Dönemi
Altın 
Uzunluk: 12,9 cm, 
genişlik: 4,4 cm
Sadberk Hanım Müzesi 
Koleksiyonu 

Çıngırak, Helenistik Dönem
Terakota
Yükseklik: 7,6 cm, 
genişlik: 5,6 cm
Sadberk Hanım Müzesi 
Koleksiyonu

Kulak tıkacı, Erken Tunç Çağı II
Altın 
Yükseklik: 1,4 cm, 
genişlik: 0,8 cm
Sadberk Hanım Müzesi 
Koleksiyonu 

Kulak tıkacı, Erken Tunç Çağı II
Altın 
Yükseklik: 1,7 cm, 
genişlik: 0,9 cm
Sadberk Hanım Müzesi 
Koleksiyonu

Uzanan kadın figürini,
Roma İmparatorluk Dönemi
Terakota
Yükseklik: 10,5 cm, genişlik: 6,2 cm 
Sadberk Hanım Müzesi 
Koleksiyonu 

Ahu Akgün
9 – Teki makinadan çıktı, 2019
Pres tuval üzerine yağlıboya
20 x 20 cm
Sanatçının izniyle 

Ahu Akgün
12 – Hâlâ gülüyorum, 2019
Pres tuval üzerine yağlıboya
20 x 20 cm
Sanatçının izniyle

Ahu Akgün
Burada Değilim, Bu Yaşanmıyor, 
2019
Pres tuval üzerine yağlıboya 
18 x 24 cm
Doris ve Vedat Karako Koleksiyonu

Ahu Akgün
Erhan, 2020
Tuval üzerine yağlıboya
40 x 50 cm
Rebi Behar Dilmen Koleksiyonu

Rasim Aksan
İsimsiz, 2020–2021
Kâğıt üzerine suluboya kalem  
ve akrilik airbrush
50 x 69 cm (çerçeveli)
Sanatçının izniyle 

Alaettin Aksoy
Garip Rüyalar Töreni, 2004
Tuval üzerine yağlıboya 
146 x 181 cm (çerçeveli)
Kemal Servi Koleksiyonu

Yüksel Arslan
Arture 416, Genel Felç, Adam, 
1990
Kâğıt üzerine karışık teknik,  
doğal malzemeler, kurşunkalem 
ve mürekkep
39 x 34,7 cm
Arter Koleksiyonu

Volkan Aslan
Huzursuz, 2004 (2022)
3 kanallı senkronize video  
(renkli, sessiz)
Sonsuz döngü
Sanatçının izniyle

Ece Bal
Koza, 2020
Ham pamuk tuval üzerine toprak 
boya ve kök boya
148 x 98 cm
Sanatçının izniyle
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Başak Bugay
Baldan Tatlı, Baltadan Ağır, 2018
Karışık teknik
143 x 80 x 80 cm
Sanatçının ve Zilberman  
Galeri’nin izniyle

Başak Bugay
Pantolon, 2018
Terakota, kumaş ve elyaf 
168 x 30 x 35 cm
Sanatçının ve Zilberman  
Galeri’nin izniyle 

Gökhan Deniz
İsimsiz, 2010
Tuval üzerine karışık teknik
200 x 130 cm
Özel Koleksiyon

Şükriye Dikmen
Yol, tarihi bilinmiyor
Duralit üzerine yağlıboya
91 x 49 cm (çerçeveli)
Nur ve Selçuk Altun Koleksiyonu

Marlene Dumas
Eli Boş, 1991
Tuval üzerine yağlıboya 
64 x 54,5 cm (çerçeveli)
Kemal Servi Koleksiyonu

Emine Ekinci
İsimsiz, 2017
Video yerleştirmesi
Sadece sergi kapalı olduğu 
zamanlarda sergilenen 16 saatlik 
döngü video
Sanatçı tarafından kamusal bilgi 
alanına ithaf edilmiştir.

Annika Eriksson
Müthiş İyi Yer, 2010
Video (renkli, sesli) 
7’
Arter Koleksiyonu

İnci Furni
Tek Kişilik Yatak (Günlük): 
4. Seri (Aralık), 2012–2013
Kâğıt üzerine suluboya
24 adet; her biri 26 x 26 cm 
(çerçeveli)
2 adet; her biri 31 x 31 cm 
(çerçeveli)
Öner Kocabeyoğlu Koleksiyonu

Nazmi Ziya Güran
Şezlongda Pembeli Kadın, 
1914–1915
Tuval üzerine yağlıboya 
54 x 73 cm
Sabancı Üniversitesi Sakıp 
Sabancı Müzesi

İhsan Cemal Karaburçak
Bern’den III, 1952–1970
Duralit üzerine yağlıboya 
66 x 65,5 cm (çerçeveli)
Serap ve Erdal Akova Koleksiyonu

İhsan Cemal Karaburçak
İsimsiz, 1952–1953
Duralit üzerine yağlıboya 
124 x 70,5 cm (çerçeveli)
Serap ve Erdal Akova Koleksiyonu

İhsan Cemal Karaburçak
İsimsiz, 1952–1970
Duralit üzerine yağlıboya
87,5 x 68,5 cm (çerçeveli) 
Eda ve Sinan Özdemiroğlu 
Koleksiyonu

İhsan Cemal Karaburçak
İsimsiz, 1959–1970
Duralit üzerine yağlıboya 
66 x 55,5 cm (çerçeveli)
Eda ve Sinan Özdemiroğlu 
Koleksiyonu

İhsan Cemal Karaburçak
Serenad, 1969
Duralit üzerine yağlıboya 
66 x 81 cm (çerçeveli)
Serap ve Erdal Akova Koleksiyonu
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Gizem Karakaş
Gizli Zevkler V.II, 2018 (2022)
4 kanallı ses yerleştirmesi
Değişken boyutlar
Sanatçının izniyle 

Evrim Kavcar
Yeniden Canlandırma, 2021
El yapımı toprak toplar 
(dorodango) ve stop motion 
animasyon (renkli, sesli) ile 
yerleştirme
Değişken boyutlar
2’30”
Sanatçının izniyle

Merve Kılıçer
İnanna, 2015
El yapımı sanatçı kitabı, karton 
cilt, bakır üzerine gravür ve 
siyanotip baskı
26,5 x 28 cm
Sanatçının izniyle 

Eva Koťátková
Boru Tesisatının İtirafları 
serisinden, 2019
Mukavva üzerine metin/dijital 
baskı
Değişken boyutlar
Sanatçının ve Hunt Kastner’in 
(Prag) izniyle 

Jarosław Kozłowski
Mavi Fragmanlar II, 1988–1990
Siyah duvarlı oda, tebeşir 
çizimleri, 13 adet metronom, 
24 adet çalar saat, 
12 adet kuvars saat
Değişken boyutlar
Arter Koleksiyonu

Can Küçük
Sivri, 2021
Kontrplak, boya, sim, priz, makina 
ayakları, elektronik sinek kovucu, 
plastik boncuklar, misina
215 x 30 x 70 cm
Müze Evliyagil Koleksiyonu
Sanatçının ve Müze Evliyagil’in 
izniyle

Nevhiz
Gezi Parkı Sakinleri, 2002
Kâğıt üzerine suluboya 
82 x 69 cm (çerçeveli)
Macide ve Mehmet Arda 
Koleksiyonu

Lara Ögel
Evler Odalardı, Unuttum, 2017
Led ışıklar, dolap kapakları, 
kurutulmuş lavanta keseleri
Değişken boyutlar
Sanatçının izniyle

Aslı Özdoyuran
Bitki uykusu hakkında 
konuşacaksam canlılıktan söz 
etmeyi veya bir zaman kipi 
yaratmayı yeğlerim, 2022
Ahşap strüktürde bitki uykusu 
üzerine heykel araştırmaları
85 x 60 x 165 cm
Sanatçının izniyle

İz Öztat ve Ann Antidote
Askıda, 2019
UHD video, 5’05” ve Askıda 
isimli sahne için kontrat
Sanatçıların izniyle

Askıda için eskiz, 2019
16 x 21 cm
Fotoğraf: Ali Taptık
Sanatçıların izniyle

Necla Rüzgar
İç Katmanlar 11, 2017
Kâğıt üzerine suluboya
83 x 68 cm (çerçeveli)
Sanatçının ve Galeri Nev 
Ankara’nın izniyle

Pierrick Sorin
Uyanışlar, Özçekim, 1988
Dijitale dönüştürülmüş 
Super 8 film (renkli, sesli)
5’14”
Sanatçının izniyle
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Mladen Stilinović
Çalışan Sanatçı, 1978
Kapa üzerine siyah beyaz 
fotoğraflar
8 adet; her biri 30 x 40 cm
Branka Stipančić’in izniyle

Mladen Stilinović
Tembelliğe Övgü, 1993
Kâğıt üzerine baskı
70 x 50 cm
Branka Stipančić’in izniyle

Etem Şahin
Ara Yüz, 2021
Kâğıt üzerine alkol bazlı 
mürekkep ve pastel
30 x 30 cm (çerçeveli)
Sanatçının izniyle 

Etem Şahin
Ben, 2021
Kâğıt üzerine alkol bazlı 
mürekkep ve kuru kalem
30 x 30 cm (çerçeveli)
Sanatçının izniyle 

Etem Şahin
İsimsiz, 2021
Kâğıt üzerine alkol bazlı 
mürekkep ve pastel
30 x 30 cm (çerçeveli)
Sanatçının izniyle

Etem Şahin
İsimsiz, 2021
Kâğıt üzerine alkol bazlı 
mürekkep, pastel ve kuru kalem
30 x 30 cm (çerçeveli)
Sanatçının izniyle

Etem Şahin
Pırıltılı Göz, 2022
Kâğıt üzerine keçeli kalem ve 
gümüşi kalem
30 x 30 cm (çerçeveli)
Sanatçının izniyle 

Etem Şahin
Sefil Ruhlar, 2018
Ahşap üzerine karışık teknik
3 adet; her biri 10 x 10 cm
Sanatçının izniyle

Ali Emir Tapan
Beraber Uyuyanlar, 2019–2020
Pirinç 
Değişken boyutlar 
Sanatçının izniyle

Defne Tesal
Hiçbir Yerde, 2022
Kumaş, zımba, esanstan oluşan 
mekâna özgü yerleştirme
Değişken boyutlar
Sanatçının ve Pilevneli  
Galeri’nin izniyle

Begüm Yamanlar
Tahribat, 2017
Video yerleştirmesi
3’21”
Sanatçının izniyle
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