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Franz Ackermann’ın resimlerinin
başkahramanları şehirler ve onları oluşturan
mimari fragmanlardır. Bu nedenle sanatsal
pratiğinde farklı şehirleri uzun yürüyüşlerle
keşfetmenin, bu esnada fotoğraf çekmenin
önemli bir yeri vardır. Bu şekilde biriktirdiği
izlenimleri resimleri, yerleştirmeleri ve
fotoğraflarla resmi birleştirdiği karışık
teknikteki eserleri aracılığıyla aktarır. Figürün
çok nadir yer bulduğu eserlerde ön plana
alınan öğeler bina ön cepheleri ve bunları
birleştiren, ayıran, bağlayan geniş renk
alanlarıdır. Yürüyüş (2017) işinde İstanbul’un
farklı köşelerinden çekilmiş fotoğraflar
sanatçının renkli bakışıyla buluşur.

Franz Ackermann
Yürüyüş
2017
Karışık teknik
100 x 105 cm

Balliano’nun çetin arayışları, hesaplanmış
şekillerin kozmosunda süregider: barok ve
modernist mimarinin izlerini taşıyan yarım
kemerler, spiraller... Ayrıntılı geometrik
kurgulardan kaynak alan resimlerini ahşap
üzerine alçı ve gesso gibi malzemeler
kullanarak yapan sanatçı, süreçte yüzey
üzerinde sürekli değişiklikler, aşındırmalar,
kazımalar yaparak ilerler, resmi üçüncü
boyuta, neredeyse heykele taşır. Sonuç, bizi
sarıp sarmalayan, içeren karmaşık sistemi
haritalandıran dinamik bir kompozisyonlar
kümesidir veya en azından sanatçının o
sisteme dair izlenimlerinin bir çizimidir.

Davide Balliano
İSİMSİZ_0157
2020
Kumaş üzerine alçı, gesso ve lake
61 x 76.2 cm

Davide Balliano
İSİMSİZ_0162
2020
Kumaş üzerine alçı, gesso ve lake
50,8 x 40,6 cm

Davide Balliano
İSİMSİZ_0163
2020
Kumaş üzerine alçı, gesso ve lake
50,8 x 40,6 cm

Davide Balliano
İSİMSİZ_0161
2020
Kumaş üzerine alçı, gesso ve lake
50,8 x 40,6 cm

Nuri Bilge Ceylan
Ağrı Dağı Eteklerinde Futbol
2004
Arşivsel Inkjet baskı
129 x 271 cm

Fotoğrafla başladığı sanat kariyerinde Nuri Bilge Ceylan bir sinemacı olarak tanındı. Kendi
imkanlarıyla, kendi kozasında çektiği filmlerinde tavizsiz bir kararlılıkla oluşturduğu anlatım
dili, özgün bir sinemaya dönüştü. Bu dönüşüm, fotoğraflarına da yansır. 1980 yılında başladığı
fotoğrafçılığa filmlerinin yoğunluğu nedeniyle bir süre ara veren Ceylan Uzak (2002) filmi sonrası
gittiği Kapadokya’da çektiği bir kare ile geri döner. Türkiye’nin birçok köşesine yaptığı ziyaretler
sırasında çektiği panoramik sahnelerle, anların durduğu ve derinleştiği sinemasında olduğu gibi
izleyiciyi bir duygu dünyasına götürür. Ağrı Dağı Eteklerinde Futbol (2004), anın farkında olan kişiye
her defasında Ceylan sinemasının aslında ne kadar da gerçekçi ve doğal olduğunu ispatlayan bir
rastlantının fotoğrafıdır.

Jiří Georg Dokoupil, ressam olma
düşüncesinin ta kendisine ayrıksı üslubuyla
meydan okur. Sanatçı her serisinde, konu
ve teknik açısından farklı bir yaklaşım
benimser. Buda portrelerinden leoparlara,
manzaralardan burçlara farklı konuları ele
alırken, her seferinde resimlerde kullandığı
malzemeler de değişir: tırnak cilası, sprey
boya, is, elma suyu, süt, cibakrom vs. Bu
sürekli icat arayışı 1990’larda sanatçıyı
sabun köpüğü adını verdiği kimyasal
tekniği yaratmaya getirir. Dokoupil sabun
çözeltisiyle pigmentleri karıştırarak bir
köpüğün en fazla sekiz saniye süren var
oluşu ile yok oluşu arasında kalan
ânı yakalar.

Jiří Georg Dokoupil
Untitled
2013-2016
Tuval üzerine sabun çözeltisi ve pigment
200 x 145 cm

1973 tarihli Benim Sanatım
manifestosunda “Resimlerim neden
ve konu aranmadan gözle dinlenmek
içindir,” yazan bidin Elderoğlu, Türkiye
soyut resminde kendine has üslubuyla
önemli bir yer edinmiştir. 1950’lerde
başlayan doğa manzaralarını soyutlama
yoluyla elde ettiği kompozisyonlar,
resminin tam anlamıyla olgunluk
dönemine girdiği 1960 yılından itibaren
uluslararası sanat çevrelerinde saygı
görmeye başlar; São Paulo (1963) ve
Tahran Bienallerinden (1966) ödülle
döner. Elderoğlu 1970 yılında, sayısız
teknik ve mecralarda tekrar edeceği
ve neredeyse takıntı hale getirdiği bir
motife ulaşır. Resimde yaratmak istediği
kaosa ulaştığını düşündüren bu motifini,
eskizlerinde, suluboyalarında ve yağlıboya
tablolarında oldukça farklı varyasyonlar
oluşturacak şekilde tekrar eder.

Âbidin Elderoğlu
Kompoziyon
1972
Kağıt üzerine mürekkep ve suluboya
27 x 22 cm

Âbidin Elderoğlu
Kompoziyon
c. 1972
Kağıt üzerine karışık teknik, eskiz
11 x 15 cm

Ayşe Erkmen
Jungle
2015
Kağıt üzeri mürekkep
31.5 x 24 cm (her biri)

Ayşe Erkmen 2014’ten bu yana 3 farklı desenyerleştirme projesi gerçekleştirmiştir. Kariyerinin
başından beri geleneksel sanat yapma yöntem
ve araçlarına kendine has yorumunu katan
sanatçı, desen oluşturma yeteneğini, kariyeri
boyunca ilgilendiği temalar etrafında bu
eserleriyle ortaya koyar.
Jungle (2015) serisine ait desenlerde, Ayşe
Erkmen estetik olarak ilgi çekici bulduğu bitkisel
formları, yine kendisiyle özdeşleşen, PFM-1 and
others, Uyumlu Çizgiler, işlerinde olduğu gibi
yeşil renk mürekkep ile kağıt üzerinde yorumlar.
Formlar detayları ve akışkanlıklarıyla
dikkat çekerler.
2015 yılında René Block tarafından Askeby,
Danimarka’da doğayı odağına alan bir solo sergi
gerçekleştirmek üzere davet alan Ayşe Erkmen,
bu sergi için İstanbul ve Berlin atölyelerinde
mekanı paylaştığı bitkilerinden esinle, onların
formlarını desenlerle çoğaltarak bir orman
yaratmaya karar verir.

Propaganda posterleri kitleleri ikna etmek
için kullanılır, insanlar bir taraf tutmaya ikna
edilir. Bunlar, farklı stratejiler kullanarak
inançları, tavırları ve/veya davranışları
etkilemeye yönelik açık girişimlerdir. Bu iş,
siyasi partilerin propaganda posterlerindeki
beden duruşlarının kullanımını yansıtır. Bir
aktör Türkiye’deki 2011 seçim kampanyaları
döneminde kullanılan posterlerdeki
politikacıların duruşlarını prova eder,
provaların sonunda nihai duruşa ulaştığında
fotoğrafı çekilir. Daha sonra bu fotoğraflar
siyah-beyaz grafiklere aktarılır, spor
egzersizlere benzer şekilde numaralandırılır
ve 2011 seçim döneminde Ankara şehir
merkezinde bir reklam
panosunda sergilenir.
Özlem Günyol-Mustafa Kunt
İkna Egzersizleri
2011
Kağıt üzerine baskı
72 x 62 (her biri)
216 x 372 cm

Maddesel Resimler (2018-devam eden seri)
Dünyada en yaygın kullanılan ABD Doları,
Avro, İngiliz Sterlini, Japon Yeni gibi para
birimlerinden madeni para yapımında
kullanılan metallerle yapılan resim serisi.
Her bir resim, belirli bir para birimine ait
bir madeni paranın yapımında kullanılan
metallerle yapılmıştır. Bu metallerin resim
yüzeyinde kapladıkları alanlar, ilgili madeni
parada kullanıldıkları oranlarla orantılıdır.

Özlem Günyol-Mustafa Kunt
Maddesel Resimler Materialistic Paintings% 94,35
Fe %5,65 Cu (Euro, 1 Cent)
2018
300 g/m² Hahnemühle üzerine metal tozu
82 x 76 cm

Özlem Günyol-Mustafa Kunt
Maddesel Resimler Materialistic Paintings%65 Cu
%29 Zn %6 Ni (Türk Lirası 5 Kuruş)
2018
300 g/m² Hahnemühle üzerine metal tozu
82 x 76 cm

Mustafa Hulusi’nin Kıbrıs Gerçekçiliği
(Zakkum 9) (2019) işi, on sekizinci yüzyıl
barok Hollanda natürmortlarını, çekici
olanın zehirli doğasından dolayı sorgulandığı
çağdaş bir foto-gerçekçi estetik üzerinden
hatırlar. Natürmort, tarihinde, teknolojik
gelişmeleri takip ederek evrilmiştir. Bugünün
lens teknolojisini kullanarak Kıbrıs’ta
çekilmiş bir zakkum fotoğrafından hareketle,
zakkumu tuval üzerine yağlı boyayla
resmeden Hulusi, burada bakma ve görme
biçimlerini irdeler. Otuz sene önce mümkün
olmayan bir açı ve netlik ile bugüne ait
estetiği görünür kılar.

Mustafa Hulusi
Kıbrıs Gerçekçiliği (Zakkum 9)
2019
Tuval üzerine yaglıboya
152,4 x 101,6 cm

Osamu Kobayashi’nin çalışmalarındaki
formlar indirgemecidir, eserler genellikle
kompozisyon merkezlidir ve spontane
ve sezgisel bir renk, şekil ve doku dizisini
kullanır. Bu unsurları kullanarak görsel
ikilikler yaratır: şansa karşı kontrol, organiğe
karşı geometrik, sıcak ve soğuk,
büyük ve küçük...

Osamu Kobayashi
Water Boy
2016
Tuval üzeri yağlıboya
152,4 x 147,3 cm

Sarah Morris 90’ların ortasından bugüne,
şehirlerin hareketlerini ve psikolojilerini
inceleyerek onları resimlerinde grafik bir
dile dönüştürüp kaydeder. Değişimleri ve
dönüşümleri dikkatli bir gözle takip eden
Morris’in, E45 [Abu Dhabi] (2015) isimli
resmi, şehrin gümüşi silüetinin
grafik bir yorumudur.

Sarah Morris
E45 [Abu Dhabi]
2015
Tuval üzeri iç cephe boyası
152.5 x 152.5 cm

Firdevsi’nin (940-1020) Pers tarihini anlatan
epiği Şahname’den yola çıkan The Book of
Kings serisine ait Mourners (Yas Tutanlar)
dizisi Mısır’da Mübarek rejimine yönelik
isyanın ardından hedeflenen özgürlük
ve demokrasi vaatlerine ulaşamamış
olan Kahire’nin yoksul semtlerinden
bireylerin portrelerinden yola çıkıyor.
The Book of Kings dört büyük siyah
beyaz fotoğraf serisinden oluşur: Kitleler,
Vatanseverler, Hainler ve Yas Tutanlar. Yas
Tutanlar serisinden Ghada (2013), Fayoum
portrelerini hatırlatan kompozisyondan, acılı
gözlerle izleyiciyi yakalar.

Shirin Neshat
Ghada (Mourners) from the Book of Kings Series
2013
Dijital C-baskı ve mürekkep
158 x 102 cm

Güçlü Öztekin, karton ve strafor kullandığı
işlerinde atığa dönüşmek üzere olan bu
malzemeleri estetik düzleme çekerek
yeniden değerlendirilmesini sağlar. Sanatçı
resimsel bir müdahaleyle izleyiciyi bu
nesnelerin yeni estetiği üzerine yeniden
düşünmeye davet eder.

Güçlü Öztekin
9493
2015
Karton üzeri karışık teknik
32 x 25 x 2.5 cm

Güçlü Öztekin
İsimsiz
2017
Kraft kağıdı üzerine karışık teknik
193 x 238 cm

Hayal Pozantı’nın 1978 (MİLON-1 adı verilen
ilk milli kripto cihazının üretildiği yıl) (2020)
başlıklı işi, kendisine ait Instant Paradise
isimli veri kodlama bağlamında oluşmuş
alfabeyi kullanarak hazırladığı Türkiye bilişim
tarihinin dönüm noktalarından birinin
kompozisyonudur. Pozantı, sayılara işaret
eden ifadeyi bulduktan sonra onu kendi
alfabesiyle yazar. İfade renk kazanır ve
kompozisyona dönüşür.

Hayal Pozantı
1977 (Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin Hacettepe
ve ODTÜ’de eğitimlerine lisans düzeyinde başladigi yıl)
2017
Tuval üzerine akrilik ve katı yağlı boya çubuğu
101,6 x 101,6 cm

Kırmızı bir filtreden geçirdiği imgeleri
kurşunla çerçeveleyen Sarkis, 2020 tarihli
Kırmızı vitraylar serisi’nde kamerasını
anılarla dolu sokaklara ve grafitiye doğrultur.
Kırmızı vitraylar serisinden No: 4’te yan yana
dizilmiş karikatürize figürler ağızlarını açıp
kapatırlar; belki de çığlık atıyorlardı.
Farklı kültürlerden insanların ikâmet ettiği
bir semt olan Galata’da, Aya Nikola kilisesinin
kapısı ve hemen bitişiğindeki zincir
çiğköftecinin birbiriyle kurduğu paradoksal
ilişki dikkat çekicidir.

Sarkis
Kırmızı Vitraylar Serisi No:2
2020
Cam, kurşun, çelik, LED (üretim: Charlie)
49 x 73.5 x 10 cm

Sarkis
Kırmızı Vitraylar Serisi No:2
2020
Cam, kurşun, çelik, LED (üretim: Charlie)
49 x 73.5 x 10 cm

“Ayna (2017) çalışmaları, evdeki veya otel
odalarındaki banyo aynalarına atıfta bulunur.
Banyoda tek başıma olduğumda genellikle
derin düşünmek ve hayal kurmak için
zaman bulurum. Duş almak ve artık beni
yansıtmayan buğulanmış aynaya bakmak,
parmaklarımla sözcükler yazmak ve kendimi
tekrar görmek için aynayı silmek ritüelin bir
parçası. Bunlar, zayıflığımı ve güvensizliğimi
kendime açığa çıkarabileceğim dürüst
anlardır.”
-Nasan Tur

Nasan Tur
I am not afraid
2017
Ayna
100 x 80 cm

Nasan Tur
NOW!
2017
Ayna
100 x 80 cm

Ebru Uygun, resimlerinde kodlara benzer
şeritler kullanır, onları alt alta dizerek adeta
dize kompozisyonları yapar. Bütünlük,
kendisini farklı olanın bir aradalığında
açığa çıkarır. Resimlerin uzunlamasına
yatay formatı dinamizm ve hareket
yüklüdür, bakanı, gözlerini—ve belki de tüm
bedenini—soldan sağa hareket etmeye
yöneltir. Dizeleri hatırlatan yatay şeritler
arasında, onları birbirine bağlayan, onlara
anlam yükleyen bir hareket geçişi olur.
İzleyici dizeler arasında saklı olanın şifresini
çözmeye teşvik edilir; bir resimden diğerine
geçerken bu doğrulama çabası gittikçe
yoğunlaşır. Kişi kendini müzik dinlerken veya
şiir okurken hissettiğine benzer bir durum
içinde bulur, zira hepsinde hareketin veya
sesin güçlü, düzenli tekrarına dayalı bir
unsur vardır: ritim.

Ebru Uygun
Light of Memory II
2019
Tuval üzeri karışık teknik
110 x 81 cm

Jorinde Voigt kendine özgü sistemleri
kullanarak iç dünyasının, kişisel deneyimler,
duygular ve anılar gibi dış gerçeklerle
kurduğu ilişkileri resmeder. Devam
eden Serendipity serisi, Voigt’un sürekli
genişleyen görsel sözlüğünü kullanır:
hızlı bir şekilde yazılmış notalar, döngü
halinde çizgiler, sivri uçlu varak patlamaları,
ritmik dikey hamleler. Serendipity (2016),
sanatçının şans eseri değerli bir keşifi
çizimle aktarmak üzere kurguladığı bir
eserdir. Resimde Voigt’un tanınan el
hareketlerinin oluşturduğu akış, döngü
ve hareket, insanın çevresi ile ilişkisinin
sürekliliğini hatırlatır.

Jorinde Voigt
Serendipity (10)
2016
Kağıt üzeri mürekkep, altın varak, mum boya, akrilik,
pastel, kurşun kalem
102 x 66 cm

Jorinde Voigt
Serendipity (9)
2016
Kağıt üzerine mürekkep, altın varak, mum boya
akrilik, pastel, kurşun kalem
102 x 66 cm

Jorinde Voigt
Serendipity (19)
2016
Kağıt üzerine mürekkep, altın varak, mum boya
akrilik, pastel, kurşun kalem
102 x 66 cm

Jorinde Voigt
Serendipity (12)
2016
Kağıt üzeri mürekkep, altın varak, mum boya, akrilik,
pastel, kurşun kalem
102 x 66 cm

Summer Wheat esinini Antik Mısır
piktograflarından, Amerika yerlilerinin
motiflerinden ve ortaçağ İncil çizimlerinden
alır, bu esinleri kompozisyonlarında,
alüminyum tel örgü üzerine akrilik boya
uygulayarak oluşturduğu kendine özgü
tekniğiyle sentezler. Sanatçı Arı Sütü
serisi resimlerinde kadim dünyaya dair
yerleşik toplumsal yaşam tarihi okumalarını
objeleştirir, onları yeniden hayal eder;
tarihin başladığı zamanları inşa edenlerin
kadınlar olduğu bir okuma sunar. Bu seriden
Arıcı II (2019) resmi, üreten kadınların
neşesini Toulouse-Lautrec’in matmazellerini
çağrıştıran bir tavırla izleyiciye sunar.

Summer Wheat
Arıcı II
2019
Alüminyum tel örgü üzerine akrilik
172.7 x 116.8 cm

Bu yeşil ağırlıklı anonim portrede
Fahrelnissa Zeid’in Sanayi-i Nefise eğitimiyle
dışavurumcu duyarlılığı arasındaki gerilim
gözlemlenir. Gerçekçi ve natüralist renklerle
resmedilmiş bir ten, saçlar ve boğazlı kazak;
bunların hacimsel oranlarının doğruluğu
yanında dışavurumculuğa yatkınlığı
abartılmış ifadesi; resmedilen kişinin
izleyiciye hükmeden, etkili bakışı
dikkat çekiyor.

Fahrelnissa Zeid
İsimsiz
Tarihi bilinmiyor
Tuval üzerine yağlıboya
54,5 x 45 cm

Peter Zimmermann 1990’lerden bu yana
basılı ve dijital medyadan sayısız imajı bir
veri bankasında toplar. Bu engin havuzdan
birçok imajı derleyerek soyut kompozisyon
fikirleri üretir, bu fikirleri tuval üzerine renkli
reçine uygulayarak somutlaştırır. Sanatçı
bu süreçte aslında resim yapma sürecinin
kendisini tersine çevirir; belirlenmiş nihai bir
kompozisyona odaklanmak yerine kendini
fiziksel sürecin akışına bırakır.

Peter Zimmermann
Mince
2014
Tuval üzerine epoksi
160 x 160 cm

Daha fazla bilgi için:
sales@dirimart.com
+90 212 232 66 66
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