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Galeri / Miz, 13 Mayıs - 4 Haziran 2022 tarihleri arasında, Müjdat Kuma’nın küratörlüğünü 
üstlendiği Ekrem Kahraman ve Taher Jaoui’nin “Algı & İfade” başlıklı sergisine ev sahipliği 
yapıyor.

Bu sergi esas olarak biri Türk diğeri Fransız iki sanatçının, iki farklı algı ve ifadesi üzerine kuruldu. 
Sergide, birbirine kontrast ikiliye genç sanatçılar Ersan Pars ve Mert Sak’ın dijital eserleri de 
eşlik ediyor. Sanatçıların yaratma niyetine ve çalışmasına yönelik algı ve ifade kavramlarıyla 
çerçevelendirilen sergi, izleyiciyi algı, hayal, tasavvur, sanat vb. çoklu diyalektik ilişkileri üzerine 
düşünmeye ve kıyaslamaya sevk ediyor.

Birbirini tanımayan, farklı kültürlerden farklı kuşaklardan gelen bu iki sanatçının mahrem 
ve gizemli gibi algılanan yaratma süreçlerine, dünyayı, doğayı, hayatı sorgulama ve algılama 
şekillerine belki de Alman Filozof Hegel’in “geist”i (tinsel varoluş) temel referans olarak 
gösterilebilir. Bir algılama biçimi olarak “geist”in tin ve us aralığını, Ekrem Kahraman ve Taher 
Jaoui bir araya gelerek farklı ifade etme ritüelleri ile öne çıkıyor. Sergiye dâhil olan dijital 
sanatçılar Ersan Pars ve Mert Sak ise “geist” ekseninde incelenen iki kontrast ucunu karşılayan bu 
iki dışavurumcu ifadenin kişisel sanatçı tecrübelerini ve eserlerini kendi bakış açılarıyla yeniden 
yorumlayarak sentezler ve bizlere yeni bir kapı açmaya girişirler.

Disiplinler arası ve melez bir işleyişte olan günümüz çağdaş sanatı sıklıkla felsefenin peşinden 
gider ve hayatı bu tarihsel birikim üzerinden yeniden anlamlandırmaya çalışır. İfade biçimleri ne 
olursa olsun günümüz sanatçıları, cesur çalışmalarıyla izleyenin belleğinde muhtemel geleceğe 
yönelik yeni düşünsel sorular uyandırırlar. Belki de bu insanlığa bir tür gelecek uyarısıdır. Bu 
kavramsal öncelikten yola çıkan dışa vuran ya da atan ifadeci sanat doğrudan öznel algı ve 
yeniden ifadelendirme üzerine kuruludur. Algının ise doğal olarak demografik ve coğrafi (kültürel) 
koşulları vardır. Bu da çağa karşı çağdaş sanatçının ifadesine yansır. Sanatçının yalnızca gözüyle 
yetinmeyerek artık zihni ve bilinciyle de algıladığı yaşam, tüm toplumsal ve bireysel birikimleriyle 
çağdaş bir süzgeçten geçer ve seçimsel olarak yeni bir dışa vuruma-dışa atmaya kavuşur. 

Ekrem Kahraman 68 kuşağından gelen, hayatının önemli bir bölümünü arazi ile haşır neşir 
geçirmiş; varoluşa ve geleceğe odaklanmış, sonsuza dalmaktan kaçınmamış, onu algılamada ve 
irdelemede giderek bilgeleşmiş, bunu “Hayalperest bir çiftçiyim ben! Resimlerim topraklarımdır!” 
sözüyle de teyitlemiş, önemli çağdaş bir sanatçıdır. Evrendeki büyük kaosa baktığında yüzünü 
sürekli doğaya ve tarihe dönen, kâinatın sonsuz düzenine gıpta ederek yaklaşan, bütün yaşamını 
mücadele ile sürdürmüş bir insandır. Bu mücadeleci kimlik, sanatçının eserlerinde de vücut bulur. 
Resmi, formu, kavramı, imgeyi, şiiri, felsefeyi ekilip dikilerek işlenecek bir toprak gibi eşeler; 
sürekli temsilin ardındakini arar. Ekrem Kahraman’ın soyutladığı doğa izlenimleri, manzara 
resminin gerçekliğini aniden beliriveren büyülü ışıklar, kozmik kapılar gibi imgenin ardına 
eklemlenmiş süreçler ile eğip bükmektedir. Kuralları her anlamda yıkılmış ve baştan yaratılmış 
bu alegori, sanatçının geleneksele bir baş kaldırışıdır. Kahraman, tıpkı bir arazi sanatçısı gibi, 
pratiğini toprak üzerinde ve dahilinde nasılsa, o şekilde tuvaline yansıtır. Resminde görünürün 
ve söylenenin ortak bir düşünce rejiminden geldiği söylenebilinir. Düşüncelerinin ve hayallerinin 
dili ve imajı; Ekrem Kahraman’ın sanatının poetikası ve politik tutumudur. 

Akademik bir gelenekten gelmesine rağmen alanındaki birçok sanatçıdan farklı olarak oldukça 
kişisel mitleriyle de bilinen sanatçı, eserlerinde sıklıkla sanatın doğası, doğanın özgün ve kışkırtıcı 
yüzü, varlık, yokluk, boşluk, varoluş, insanlık tarihi, fantazma ve hakikat gibi konulara değinir.  
Ekrem Kahraman’ın bundan önceki çalışmalarıyla öne çıkarmış olduğu görülen Bulunduğumuz 
Yer (2001), Karşılıksız Ütopya (2010), Yeryüzü Duaları (2015), Hatırlama ve Söyleme Zamanları 
2019) kavramsal dizilerinden sonra Kahraman bu ortak sergiye bu defa da yeni Epik Gelecek / 
Epic Future dizisi ile katılıyor. Kahraman'ın sergide sunulan Epik Gelecek / Epic Future dizisinden 

çalışmaları, son dönem dizilerinden “Hatırlama ve Söyleme Zamanları”nın son aşaması olup aynı 
zamanda sanatçının 6 yıldır üzerinde çalıştığı kişisel, kültürel, siyasi, çağdaş hafıza ve hayati 
itiraz bağlamında performatif yeni bir sürece davet eden yaklaşık 1300 sayfalık şiir kitabıyla aynı 
adı taşıyor. Bu yeni süreci bir felaket olarak görenlere karşı da epik bir gelecek tasavvuru sunuyor.

Taher Jaoui ise önce rasyonel bilim dallarında (matematik) öğrenim hayatını tamamlayıp daha 
sonra sanatı tercih ederek yepyeni bir yolculuk olarak sanata başlamış; 50’li ve 60’lı yılların soyut 
dışa vurumculuk akımının mirasını sürdüren bir fikirle, büyüleyici ve emeği yoğun eserler yaratan 
Tunus doğumlu Fransız vatandaşı ve dünyada öne çıkan bir sanatçıdır.  Jaoui'nin resimleri, iç 
içe geçmiş yoğun katmanlı formlar, canlı renkler, anlamlı ve dinamik jestler, yer yer matematik 
ve formüllerden oluşan oldukça zengin derlemelerdir. Tuvalin boya katmanlarına tepki verme 
biçiminden ve ona uygulanan jestlerden doğrudan ilham alan bir dizi spontane hareketle Jaoui, 
çalışmalarını tanıdık-bilindik bir partnerle yapılan dans rutinine benzetiyor.

Jaoui’nin sanatsal pratiği, Afrika ilkel kabile sanatı, grafiti, glitchart ve COBRA hareketinin yanı 
sıra basit biçimlerden ve kalıplardan soyutlanmış tanıdık formlar üzerinde değişen, İkinci Dünya 
Savaşı sonrası soyut dışa vurumculuğun felsefesi ve tutumundan etkilenmiştir. Tuvallerinin 
yüzeyi dershanelerdeki kara tahtayı andıran karalama bölümlerinden, yarı çocuksu çizimlerine 
varana kadar, sanatçının öznel ifade biçimlerini tatbik ettiği çalışma alanı haline geliyor.
Çeşitli tekil unsurlardan oluşan bir şey inşa etme kavramı, bilgisayar bilimi ve mühendislik 
çalışmalarının doğrudan bir sonucudur. Bunların bir kısmı, bazen Jaoui’nin kompozisyonuna 
dâhil edilen soyut matematik işaretleri ve formüller aracılığıyla hayata geçer. Bu öğeler ve formlar, 
yüzeylerin uzamsal görüşü ile birlikte kavramsallaştırılarak kuantum mekaniğinin fikirlerini 
dikkate alan erken dönem dışa vurumculuk kavramlarıyla bir kez daha güçlü bir bağlantı geliştirir.
Münhasıran otomatik veya bilinçaltında inşa edilen eserler, aslında alan ve malzemelerin dikkatli 
bir şekilde planlamasını ve kullanılmasını gerektiriyor. Jaoui’nin çalışmaları, yaratma esnasındaki 
düşünceleri ve duyguları arasında denge kurarken aynı zamanda o asi, anarşik, son derece kendine 
özgü ve hatta bazılarında nihilist bir hissi uyandıran duyguları taşırlar. Ancak yine de izleyiciye 
bağlı yorum ve deneyim için sonsuz bir temel oluştururlar.

Özünde dürtüsel ve alabildiğine sınırsız olsa da, izleyiciye hızlı yanıtlar verme ve ögenin birlikte 
çalışma şeklini (denge) öngörme yeteneğine büyük ölçüde bağlı olan yaratıcı süreç için malzemelere 
aşinalık ve ustalık esastır. Pastelleri, yağlı boyaları ve akrilikleri katmanlaştırarak çalışan sanatçı, 
yüzeye taşıdığı her fiziksel enerjiyi doğrudan yakalayan ham bir doku oluşturarak eserlerinin zengin 
derinliğine odaklanıyor. Böylece sanatçının düşüncelerini, duygularını ve vizyonunu iletmek için bir 
kanal görevi gören sanatsal uygulama, Jaoui’nin güven ve huzur kaynağı olurken; tamamlanmış eser 
aslında bu duygulara ulaşma sürecinin bir belgesi haline geliyor.

Kahraman'ın alabildiğine şairane tinselliği, duyumsanan metafizik kodlarla, yarı kışkırtıcı 
yarı dingin ve zaman dışı bir biçimde görülen ve temsil edilenin ardındaki tarihsel ve çağsal 
tini ararken, Jaoui’nin belki de mühendislik geleneğinden yükselerek gelen ussallığı, bilim 
konseptini matematiğin terim ve formüllerine indirirken, insana ve güncel hayata dair konuları 
kompozisyonlarında alabildiğine spontane ve renkli bir şekilde dışa vurur ve resmini bu dışavurum 
üzerinden kurmayı tercih ettiğini gösterir. Her iki sanatçının bu son yaklaşımları kuşkusuz ki 
kendi sanat yapma süreçlerine ve bu süreçlerdeki sanatsal, kavramsal ve kişisel tecrübelerine 
dayanmaktadır. 

“Algı&İfade” bu kontrast yaklaşımlar ile sanatsal yaratımlarını sürdüren bu iki expressif sanatçının 
spektrumları üzerine bir keşfe çıkarma niyeti taşıyor. Bu sanatçılar spektrumun iki farklı ucunda 
olsa da yaşamı anlamlandırma konusunda dışavurumcu iyi birer örnektir. Bu spektrumda farklı 
uçlarda görünen söz konusu iki sanatçının arasında bir köprü görevi görecek olan dijital genç 
sanatçılar Ersan Pars ve Mert Sak algıları ile sentez niteliğindeki yaratımıyla bütünlüğü sağlıyor. 

ALGI VE İFADE



         Gallery / Miz is hosting the exhibition titled “Perception & Expression” by Ekrem Kahraman 
and Taher Jaoui, curated by Mujdat Kuma, between 13 May - 4 June 2022.

This exhibition was founded on two different perceptions and expressions of two artists, Turkish 
and French. In the exhibition, digital works of young artists Ersan Pars and Mert Sak accompany 
the contrasting duo. The exhibition engages the audience in perception, imagination and art with 
the concepts of expression of the artists intention to create and work. It prompts reflection and 
comparison on multiple dialectical relations.

The German philosopher Hegel's “geist” (spiritual existence) can be cited as the basic reference 
to the creation of these two artists, who do not know each other and come from different cultures 
and generations, and their way of questioning and perceiving the world, nature and life, which are 
private and mysterious. Ekrem Kahraman and Taher Jaoui come to the fore with different rituals 
of expressing the spirit and mind range of “geist” as a perception style. Simultanesly, the digital 
artists Ersan Pars and Mert Sak, reinterprent the personal artistic experience and work with these 
expressionists perspectives which meet the two contrasting ends of the ‘geist’ axis, synthesize 
them from their own perspectives and attempt to open a new door for us. 

Today's contemporary art, which is interdisciplinary and hybrid, often follows philosophy and tries 
to make sense of life through this historical accumulation. However, todays artists with their form 
of expression and brave works which arouse new intellectual questions about the possible future 
in the minds of the audience. Maybe this is some kind of future warning to humanity. Expressive 
art, which is based on this conceptual priority, is directly based on subjective perception and 
re- expression. Perception naturally has demographic and geographical (cultural) conditions. 
This is reflected in the expression of the contemporary artist against of the contemporary artist’s 
life expressions. The life that the artist perceives not only with his eyes, but also with his mind 
and consciousness, passes through a contemporary filter with all his social and individual 
accumulations and gains a new expression-extraction selectively.

Ekrem Kahraman, who is from the 68th generation, spent a significant part of his life dealing with 
the land; focused on existence and the future, not refraining from diving into infinity, gradually 
becoming wiser in perceiving and  examining it by saying, “I am a dreamer farmer! My pictures 
are my land!” He is an important contemporary artist, confirmed by his words. When he looks at 
the great chaos in the universe, he is a person who constantly turns his face to nature and history, 
approaches the endless order of the universe with envy, and has lived his whole life with struggle. 
This combative identity is embodied in the works of the artist.

His scrapes his painting from consept, image, poetry, philosophy like a soil to be cultivated, 
constantly search behind the representation. The nature impressions abstracted by Ekrem 
Kahraman bends the reality of the landscape painting with processes that are articulated behind 
the image, such as magical lights and cosmic doors that suddenly appear. This allegory, whose 
rules have been destroyed and recreated in every sense, is the artist's revolt against the traditional. 
The hero, like a land artist, reflects his practice on the canvas as it is on and within the soil. It can be 
said that what is seen and said in his painting comes from a common thought. The language and 
image of his thoughts and dreams; It is the poetics and political attitude of Ekrem Kahraman's art.
Despite, coming from an academic tradition, the artist is also known for his personal myths 
unlike the other artists in his field. He often touches on subjects such as the nature of art and the 
provocative face of nature, existence, absence, emptiness, human history, phantasm and truth. 
Ekrem Kahraman’s previous highlighted works are Our Place (2001), Unrequited Utopia (2010), 
Prayers for the Earth (2015), Times to Remember and Speak. He is participating on the exhibition 
with his new series called Epic Future 2019. Kahraman's works from the series Epic Future / Epic 

Future presented in the exhibition are the last stage of one of the latest series, “Times to Remember 
and Say”, and also invite a new performative process in the context of personal, cultural, political, 
contemporary memory and vital objection that the artist has been working on for 6 years. It bears 
the same name as his book of poetry ofapproximately 1300 pages. It also offers an epic vision of 
the future for those who see this new process as a disaster. 

Taher Jaoui , on the other hand, started his art as a brand new journey by first completing his 
education in rational sciences (mathematics) and then choosing art; He is a Tunisian-born French 
citizen and a  prominent figure in the art world, who creates fascinating and labor-intensive works 
with an idea that continues the legacy of the abstract expressionism movement of the 50s and 
60s. Jaoui's paintings are rich   collections of interwoven, densely layered forms, vibrant colors, 
meaningful and dynamic gestures and include occasional math and formulas. In a series of 
spontaneous movements that are directly inspired by the way of the canvas responds to the layers 
of paint and the gestures applied to it, Jaoui likens his work to a dance routine with a familiar 
partner. Jaoui's artistic practice has been influenced by the philosophy and attitude of post-WWII 
abstract expressionism, which shifted from African primitive tribal art, graffiti, glitchart and the 
COBRA movement  to familiar forms abstracted from simple forms and patterns. The surface of 
his canvases, from the blackboard-like scribbling sections in the classrooms to his semi-childlike 
drawings, becomes the workspace where the artist applies his subjective forms of expression. The 
concept of building something made up of various singular elements is a direct result of computer 
science and engineering studies. Some of these are  included in Jaoui's composition.It comes to 
life through abstract mathematical signs and formulas. These elements and forms, once again 
develops a strong link with the concepts of early expressionism, which takes into account the ideas 
of quantum mechanics by conceptualizing it together with the spatial view of surfaces. Works 
that are exclusively automated or subconsciously constructed actually require careful planning 
and use of space and materials. Jaoui's work balances his thoughts and feelings during creation, 
while at the same time conveying rebellious, anarchic, deeply idiosyncratic, and even in some way 
nihilistic feeling. But it still provide an endless basis for viewer dependent interpretations and 
experience. Familiarity and mastery of the materials are essential for the creative process, though 
intrinsically impulsive and utterly unrestrained, highly dependent on the audience's ability to 
respond quickly and anticipate the   way the element works together. Working by layering pastels, 
oil paints and acrylics, the artist focuses on the rich depth of his works by creating a raw texture 
that directly captures every physical energy and carries it to the surface. Thus, the artistic practice, 
which acts as a channel to convey the artist's thoughts, feelings, vision and Jaoui's source of trust 
and peace; makes the completed work actually becomes a document of the process of reaching 
these feelings.

While the poetic spirituality of Kahraman seeks the historical and contemporary spirit behind 
what is seen and represented in a semi-provocative, semi-serene and timeless way with subtle 
metaphysical codes, Jaoui's rationality, rising from the engineering tradition, while reducing the 
concept of science to the terms and formulas of mathematics, expresses the subjects of human 
and contemporary life as spontaneously and colorfully as possible in his compositions and shows 
that he prefers to build his painting based on this expression. These last approaches of both 
artists are undoubtedly based on their own art- making processes and their artistic, conceptual 
and personal experiences in these processes.

“Perception & Expression” intends to explore the spectra of these two expressive artists who 
continue to shape their artistic creations with these contrasting approaches. Although these 
artists contrast in style and method, tey stay true to the expressionist tradition of deriving an 
understanding of life. The digital young artists Ersan Pars and Mert Sak, will act as a bridge 
between these two artists, through an interdisciplinary approach create a synthesis of the extreme 
perceptions.

PERCEPTION AND EXPRESSION



Tarsus’da (17 Ocak 1948) doğdu. Tarsus Lisesi (1968) ve İstanbul Eğitim Enstitüsü Resim 
Bölümü'nden (1971) mezun oldu. Ortaöğretim kurumlarında  (Adana Kozan, Bandırma ve İstanbul) 
bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra öğretmenlikten ayrılarak (1989) hayatını tamamıyla sanatçı 
olarak sürdürmeye karar verdi. Yurtiçi ve yurtdışında 100’ün üzerinde kişisel sergi açtı; çok 
sayıda karma ve grup sergilerine katıldı. Ulusal ve uluslararası fuarlarda yer aldı. 16 resim ödülü 
kazandı. UPSD (Unesco AIAP'a bağlı Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği) tarafından“Yılın Onur 
Sanatçısı” seçildi (2016). 2. Artshow Sanat Fuarı’nda çağdaş sanata katkıları nedeniyle Mehmet 
Güleryüz ve Ergin İnan ile birlikte yılın sanatçısı ödülünü aldı (2019). 
İstanbul Sanat, Kültür ve Turizm Derneği Dünya Sanat Günü Altın Aslan Onur Plaketi (2021)
Sanatı hakkında çok sayıda broşür, katalog ve kitap yayımlandı; dört belgesel film çekildi. Ulusal 
ve uluslararası özel ve kamu koleksiyonlarında resimleri bulunuyor. 
Plastik sanatlar alanında teorik yazılar yazdı. Yazıları Sanat Çevresi, Türkiye’de Sanat, Genç Sanat, 
Çekirdek Sanat, CEY Sanat, rh+ Sanat, Artist sanat  dergileri ve Bosphorus SANAT gazetesinde 
yayımlandı. 2007-2008 yılları arasında Sanatçının Atölyesi dergisini yayınladı. 2011 yılından 
itibaren Aydınlık Gazetesi'nde çağdaş sanat, sanatın ideolojisi ve ideolojinin sanatı, Çağdaş Sanat 
Müzeleri vb. üzerine köşe yazıları yayınladı.

Hakkında Yayınlanmış Seçme Kitap ve Kataloglar:
Sonsuz ve Çıplak, İbrahim Çiftçioğlu, Prof. Dr. Neriman Samurçay, İbrahim Oluklu, Mehmet 
Ergüven, Kaya Özsezgin, Önder Şenyapılı, (Sanat Yapım Yayıncılık) 1989.  Ekrem Kahraman, 
Mehmet Ergüven, (Yapı Kredi Kültür Merkezi) 1993, Gerçek ve Düşlem Çaprazında Bir Doğa 
Şiirinin Anatomisi, Prof. Dr. Kaya Özsezgin, (Bilim Sanat Galerisi) 1994. Boşluk Üzerine 
Yanılsamalar, Levent Çalıkoğlu, (Asmalımescit Sanat Galerisi) 1998. The Farmer of Dreams, Molly 
Mc Anailly, (Asmalımescit Art Gallery) 1999. KAHRAMAN, 2 Cilt, Prof. Dr. Kaya Özsezgin, Tuncay 
Takmaz, Özdemir İnce, Marilyn Hanson, Bedrettin Dal,Mehmet Ergüven, Levent Çalıkoğlu, Zafer 
E. Bilgin, Mehmet Hameş, Refik Durbaş, Seyyit Nezir, Ergin Koparan, Sitou Gnussounou, Gürhan 
Uçkan, Turgay Fişekçi, Cezmi Ersöz, Celal Başlangıç, Hüseyin Ferhad, Eray Canberk, Özgür 
Uçkan, (Bilim Sanat Galerisi Yayınları) 2002. Aradığın Yerlerde Değilim Artık! / Yaşamı, Sanatı, 
Kişiliği ile Ekrem Kahraman, (Bilim Sanat Galerisi Yayınları) 2002. Ekrem Kahraman Resminde 
İmgenin Arınmışlığı Üzerine, Ümit Gezgin,  (Nurol Sanat Galerisi) 2006. Dünya Nereye Gidiyor? 
(Tuncay Takmaz ile birlikte) söyleşi: İbrahim Çiftçioğlu / Kevser Özder ( İlayda Sanat Galerisi) 
2006. Bulunduğumuz Yer, Melis Boyacı, (Kare Sanat Galerisi) 2009, KAHRAMAN, Fırat Arapoğlu, 
Melis Boyacı, Belgin  Balanoğlu Alagöz, Ümit Gezgin, (Arete Sanat Galerisi) 2010. Karşılıksız 
Ütopya, Ali Şimşek, (Bandırma Belediyesi) 2015. Yeryüzü Duaları, Barış Acar, (Milli Reasürans 
T.A.Ş) 2015. Yeryüzü Duaları, Halilhan Dostoğlu, (KAV Sanat Galerisi) 2016. Yeryüzü Duaları, Teri 
Altaras, Feriha Zeynep Ceylan, Özgenur Geris, Gizem Yegin, (İstanbul Kültür Üniversitesi) 2016

Yayımlanmış Kitapları:  
Ateşin Peşinde / Yaşam Sanat İdeoloji (Bilim Sanat Galerisi Yayınları) 
2002, Sesli Düşünmek (Kreatif / RenArt Sanat Galerisi) 2013, Gılgamışın Yaprakları, (Corpus 
Yayınları) 2016
Şiir Kitapları: Sessiz Bir Aşkı Dillendirmek (İlgi Yayınları) 1985, Rıhtım ve Ihlamur (Alaz Yayıncılık) 
1987, Fısıltılar ve Çığlıklar, (Romans Sanat Yapım Yayınları) 1992, Seçme Şiirler (Çekirdek Sanat  
Yayınları) 2007,  Aşkolsun Hayat, (Bilim Sanat Galerisi Yayınları, Toplu Şiirler) 2002, Üşümez mi 
Sandın Meşe Ağacı Soğukta (Artshop Yayınları) 2011.
              

    He was born in Tarsus in 1948. 
    He was graduated from Istanbul Education Institute Painting Department in 1971.
    He has worked as a teacher at various colleges. 
    In 1989, he prefers artist live hood by resigning from being a teacher. 
    He has written theoretical papers about plastic arts. 
    His papers are published in art magazines; Sanat Çevresi, Genç Sanat, Çekirdek Sanat, 
    CEY Sanat, rh+ Sanart, and Artist. 
    In 2007, he has started to publish the magazine of Sanatçının Atölyesi.
    Besides his 5 published poet books (Sessiz Bir Aşkı Dillendirmek 1985, Rıhtım ve Ihlamur 1987,
    Fısıltılar ve Çığlıklar 1992, Üşümez mi Sandın meşe Ağacı Soğukta 2011,
    one collected poet book named “Aşk Olsun Hayat” and one selected poets book were published. 
    Also he has a book which includes essays on art and artists. 
    He has opened more than 80 individual exhibitions in domestic and abroad. 
    He has joined a lot of mix and group exhibitions, national and international fairs. 
    He won 16 awards. Lots of book, catalog and brochure were published about his art. 
    Two documentary films were produced about his art. 
    His paintings are in many national and international collections. 
    He lives in Istanbul.

EKREM KAHRAMAN



ONLAR GERÇEKTİ, BUNLAR HAKİKAT!
THEY WERE REAL, THESE ARE THE TRUTH

125x142 cm. Tuval Üzerine Yağlıboya, 2021 Oil on Canvas
(From the Epic  Future Series)

ONLAR GERÇEKTİ, BUNLAR HAKİKAT!
THEY WERE REAL, THESE ARE THE TRUTH

130x130 cm. Tuval Üzerine Yağlıboya, 2021 Oil on Canvas
(From the Epic  Future Series)



ONLAR GERÇEKTİ, BUNLAR HAKİKAT!
THEY WERE REAL, THESE ARE THE TRUTH

130x130 cm. Tuval Üzerine Yağlıboya, 2021 Oil on Canvas
(From the Epic  Future Series)

ONLAR GERÇEKTİ, BUNLAR HAKİKAT!
THEY WERE REAL, THESE ARE THE TRUTH

130x130 cm. Tuval Üzerine Yağlıboya, 2021 Oil on Canvas
(From the Epic  Future Series)



DÜN DAĞLARDA DOLAŞTIM, EVDE YOKTUM!
YESTERDAY I WAS IN THE MOUNTAIN, I WAS NOT AT HOME

130x130 cm. Tuval Üzerine Yağlıboya, 2021 Oil on Canvas
(From the Epic  Future Series)

DÜN DAĞLARDA DOLAŞTIM, EVDE YOKTUM!
YESTERDAY I WAS IN THE MOUNTAIN, I WAS NOT AT HOME

116x132 cm. Tuval Üzerine Yağlıboya, 2021 Oil on Canvas
(From the Epic  Future Series)



DÜN DAĞLARDA DOLAŞTIM, EVDE YOKTUM!
YESTERDAY I WAS IN THE MOUNTAIN, I WAS NOT AT HOME

95x132 cm. Tuval Üzerine Yağlıboya, 2021 Oil on Canvas
(From the Epic  Future Series)

UNUTMANIN VE HATIRLAMANIN!
FORGETTING AND  REMEMBRANCE

90x120 cm. Tuval Üzerine Yağlıboya, 2021 Oil on Canvas
(From the Epic  Future Series)



UNUTMANIN VE HATIRLAMANIN!
FORGETTING AND  REMEMBRANCE

90x120 cm. Tuval Üzerine Yağlıboya, 2021 Oil on Canvas
(From the Epic  Future Series)

UNUTMANIN VE HATIRLAMANIN!
FORGETTING AND  REMEMBRANCE

120x90 cm. Tuval Üzerine Yağlıboya, 2021 Oil on Canvas
(From the Epic  Future Series)



b. Tunisia, 1978

Taher Jaoui’s dense abstract canvases combine an array of artistic influences, from the bubbled 
contours of cartoons and roughshod linework of graffiti to the all-over compositions of Abstract 
Expressionism and spare forms of Cubism. Jaoui’s compositions are cluttered with circles, boxes, 
bubbles, and thick color fields in hues ranging from tonal schemas of neutrals and blues to 
rainbow-like chromatic blends. Jaoui intuitively creates his layered paintings, comparing his 
compositional process to that of dancing with a partner. He often utilizes a mix of materials like 
oil, enamel, spray paint, and charcoal, their competing textures heightening the theatricality of 
his canvases. Jaoui has exhibited in New York, Berlin, Hong Kong, Dubai, Johannesburg, Tunis, 
Miami, Beirut, and Seoul, among others.

SOLO EXHIBITION
2022 Welcome to the JUNGLE, Corridor Contemporary
Taher Jaoui Solo Exhibition, Mickys art
Taher Jaoui, Imaginary Forest, Jason Shin
2021 Tribe of the forgotten, Uncommon Beauty Gallery
2020 The Circus of Life, Srisasanti Syndicate
Controlled Entropy: a measure of uncertainty or randomness,81 Leonard Gallery
2019 Taher Jaoui - Opening Dimensions, Galerie Kremers
Dystopia, Banzy Gallery
Eden Gardens, Jinsan Gallery
2018 Introducing Taher Jaoui, Oliver Cole Gallery

GROUP EXHIBITION
2022 Spin the Bottle Spin the Art, Artscoops
2021 WINTER CONTEMPORARY, Eternity Gallery
Fall Works, Toshkova Fine Art Advisory
Blue. Red. Deep. Square., Corridor Contemporary
Love Always Wins, Maune Contemporary
Winter Show, Oliver Cole Gallery
2020 AUTUMN COLLECTIVE, REDSEA Gallery
Samuel Owen Gallery - Palm Beach, Samuel Owen Gallery
SWAB Barcelona 2020, SWAB Barcelona
2019 Art Busan 2019, Uncommon Beauty Gallery
two generations abstract II, Galerie Kremers
The New Abstract – An Atlantic Bridge, USA – BERLIN, Galerie Kremers
Uncommon Beauty, Architectural Digest Design Show
2018 On Paper III, Galerie Kremers
Uncommon Beauty, Uncommon Beauty Gallery

TAHER JAOUİ



LOOKING ON THE BRIGHT SIDE
110x155 cm. Tuval Üzerine Karışık Teknik, 2021 Mixed Media On Canvas

FAMILY AFFAIRS
110x155 cm. Tuval Üzerine Karışık Teknik, 2021 Mixed Media On Canvas



LAST WORDS OUT
105x130 cm. Tuval Üzerine Karışık Teknik, 2021 Mixed Media On Canvas

DOORS OF PERSEPTION
95x110 cm. Tuval Üzerine Karışık Teknik, 2021 Mixed Media On Canvas



RIDERS ON THE STORM
100x120 cm. Tuval Üzerine Karışık Teknik, 2021 Mixed Media On Canvas

SHEEPS AND WOLVES
98x110 cm. Tuval Üzerine Karışık Teknik, 2021 Mixed Media On Canvas



A TALE OF INFINITIE
79x99 cm. Tuval Üzerine Karışık Teknik, 2021 Mixed Media On Canvas

LOVE AND DEVOTION
75x98 cm. Tuval Üzerine Karışık Teknik, 2021 Mixed Media On Canvas



MERT SAK 
ODADAKİ RENKLER

COLORS IN THE ROOM
1:10 saniye. Video Digital Art



ERSAN PARS
ZENO'NUN BAHÇESİ

ZENO'S GARDEN
0:53 saniye. Video Digital Art
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