Nesli Türk’ün İmgeleminde Diyonizyak Patlamalar: Ritüel
Ne Görüyorum? Ellerimle Eve Getirdiğim Bu Ne?1

Kültür mü Doğa mı?
“Teslim aldım doğayı; yarıp geçtim her yerini/ Kırdım kimsenin dokunamadığı mühürlerini/ Rahmini, göğüslerini ve başını/ Yani tüm
gizlerinin saklı olduğu yerlerini/ Parçalayıp açtım.”2 Britanyalı şair Henry Vaughan’a ait bu dizeler 17. yüzyılda yazılmış. O dönemin
egemen aklı içinde insanın doğayla münasebetini özetliyor. Bu münasebette açık bir şekilde: teslim alan, yarıp geçen, mühürleri kıran,
parçalayıp açan fiilleri bir erkeğin gerçekleştiriyor olması şaşırtıcı değildir. Praksis sahibi erkektir.
Yukarıdaki şiirde de altı net bir şekilde çizildiği gibi Kadın doğa ile özdeşleştirilmiştir. Fakat bu özdeşleştirme tamamen eril/negatif
anlamlarla beraber yürümektedir. Platoncu gelenekte erkekler kadından ve doğadan üstündür. Dişil olan, aklın karşıtı olan doğayla
ilişkilendirmiştir; yani dişil olan bedenle ve doğayla, eril olan ise akılla bütünleştirilmektedir. Tabii bunun keyfiyete göre ortaya çıkan bir
durum olmadığının altını çizmek gerek. Bu bir hakimiyet kurma ve sömürme pratiğinin eseridir. Kültür üstün olanın, doğa aşağı olanın
pozisyonunu temsil eder. Doğaya dişil anlamlar yükleyerek onu kadınla bağdaştıran yaygın düşünce de bu tahakkümü doğallaştırmış ve
kadın ile doğayı aklın dışında tutarak, eril düşüncenin kadın-doğa üzerinde hiyerarşik hegemonya kurmasına zemin hazırlamıştır. Başka
türlü söylenirse eğer: söz konusu olan bedenlerin bedenler üzerindeki hakimiyetidir.

Tuhaf Maddilik Olarak Beden
Ancak bu inşacı eril düzlemi bozan ilham kaynakları da tümden yok değildir. Tragedyalara konu olmuş bazı mitolojik figürler; örneğin
Bakkhalar -Dionysos dinine bağlı kadınlar topluluğu denebilir- bu ataerkil düşünce biçimini ters yüz eden varlıklardır. Nesli Türk meseleye
bu noktadan yaklaşarak Euripides’in Bakkhalar Tragedyası’ndan esinle bize yeni bir görme ve düşünme açısı sunuyor. Euripides’ten
Michelangelo’ya, oradan çağdaş bir sinemacı olan Ari Aster’a varan plastik ve düşünsel bir patika yaratıyor sanatçı.
Zamanlar ve algılar arasında sıçrayışlarla ilerleyen Türk; doğa, dişil, acı, merhamet, özgürlük gibi kavramların arkeolojik takibini
yaparken, gözlerimizi teslim alan rejimleri de kritik ediyor sanki: gözdeki, bakıştaki berraklık arayışını; doğaya bulaşık, amorf bir bakışa
yönlendiriyor. Bu bakışı anlamak için sanatçının düşünsel, varoluşsal çıkış noktalarını irdelemek gerek.
Sanatçının ilk imgesel durağı yukarıda söz edildiği gibi Euripides’in Bakkhalar adlı tragedyasıdır. Tragedya özetle, Thebai Kralı Pentheus’un
Dionysos’un tanrılığını tanımaması üzerine Dionysos’un kralın annesi olan Agave’nin aklını başından alıp onu mainadı (kendine tapınanı)
yaparak oğlu Pentheus’u bir panter sanıp parçalaması-öldürmesi sonrası duyduğu pişmanlık üzerinedir. Elbette her mitolojik hikaye gibi
bu tragedyada da çok sayıda imgesel ve simgesel nokta mevcut. Pentheus, Apollonik aklın, düzenin, devletin, doğa-kültür ayrımının kültür
yönünün temsilcisidir. Dionysos ise, bilindiği gibi, herhangi bir karşıtlığın değil; coşkunun, bedenin, şarabın ve insanı da kapsayan sınırsız
aklın ve varlığın grotesk temsilcisidir. Bakkhalar da Dionysos’a tapınan, bütüncül doğanın kavramlara indirgenemeyen bilgelikleriyle
ünlü kadınlardır. Agave ise Bakkhalar’ın aklına uyup, daha doğrusu kendi özünü (doğasını) keşfedip oğlunun temsil ettiği aklı, dünyayı
(panteri) paramparça edendir. Evet sonunda yaşadıklarında derin bir matem ve pişmanlık vardır ancak kadın bedeni üzerine bindirilmiş
bütün yüklerden de bu sayede kurtulmuştur. Bir tür aydınlanma yaşamıştır da denebilir. Nesli Türk, Agave adlı eserinde bu kahramanı
çifte görünümle, kendinden yeni bir Agave doğurarak belki, resmederken Willendorf Venüsü veya Kybele’yi çağırır kimliksiz bedenler
olarak. Tuhaf, kanlı bedeni ile basit sandalyelere oturan Agave, mükemmellik formunu, aklı (daire veya elipsi) geçersiz kılarak sanatçıya
poz verir. Agave üzerindeki kan ve elinde tuttuğu kordonumsu uzantıyla adeta yeniden doğuşuna bakar özgüven ve huzurla. Burada
beden görülmek, bakılmak ve manipüle edilmek için değil, kendi içinde başka bir doğanın çıkabileceğini, çoğalabileceğini fark eden bir
sakinlikle var olur. Bakkhalar’ın tutsak edilemeyeceğini, boyun eğdirilemeyeceğini tragedyanın akışından biliyoruz.
Sanatçının bedene yaklaşım biçimi akla çağdaş felsefenin bazı kavramlarını getirmektedir. Özellikle biyopolitika ekseninde Agamben’in
kullandığı biçimiyle Zoe ve Bios ayrımı burada kritiktir. Pentheus’un talep ettiği bedenler; siyasi birer nesne, düzen inşa edici, hukuka
bağlanmış, kapasitesi arttırılmış itaatkâr bedenlerdir. Yani bios’tur. Oysaki Diyonizyak beden Zoe’nin yani çıplak yaşamın bedenleridir.
Kimliklenmemiş, itaatsiz, siyasetin nesnesi olamayacak derecede canlılık kapasitesine ve duyumsamasına sahip varlık demektir zoe,
ancak kurban edilebilirdir aynı zamanda.
Sanatçının sahneye sürdüğü bedenler, gözün alışkın olduğu sıradan bedenler değildir. Esrime halinden yeni uyanmış tuhaf bedenlerdir.
Agave gibi. Ari Aster’in Bakkhalar tragedyasının bir tür temsili olan Midsommer filmindeki Mayıs Kraliçesi’nin de benzer serüvenini doğru
yerden yakalamıştır sanatçı. Filmin kadın karakteri, başta şaşkınlık ve dehşet içinde takip ettiği törenleri sadece cemaat kadınlarının
katıldığı bir ayin/yarışmaya katıldıktan sonra içselleştirmeye başlar. Dönme ritüeline dayanan bu ayinde döngüsel bir düşünüşe doğru
evrilir adeta kadın kahramanımız. Bütün olan bitenin sonunda eril dünyanın reflekslerinden ve geçmişinden getirdiği travmalardan
kurtulmaya başlar ve böylece çiçeklerden yapılma kraliçelik tacını ve elbisesini giyer. Nesli Türk, Mayıs Kraliçesi Gece ve Gündüz’e
Hükmediyor triptiğinin ortasına bu kraliçeyi yerleştirir ama belli soyutlamalar ve anıştırmalarla.
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Kraliçe’yi çiçekli elbisesinden soyunduran sanatçı, elbiseyi dizlerine bir örtü olarak bırakır, eline de Dionysos’un çiçekli asasını (Thyrsus)
iliştirip sırtını bir panter postuna dayar ve yüzünü siler. Bu durumda beden bütün diriliği ve dişilliği ile dünyaya meydan okur adeta. Kraliçelik
sembollerinden kurtulan beden kendi dışındaki farklı varlıkları kendine doğru çeken bir yaşam merkezine dönüşür. Varlıkların birbiri
içine girdiği, sınırların ve çizgilerin net olmadığı kaynaşık bir yapının kütlesel hali kültür-doğa ayrımını geçersiz kılar. Aşırı bir yorumla
burada Courbet’nin Dünyanın Kökeni resminin yaşam bulmuş bir hali ile karşı karşıyayız bile denebilir. Sanatçının Michelangelo’nun
Medici Şapeli için yaptığı ideal bedenli, deha ürünü heykellerini triptiğin sağı ve soluna taşıması tesadüfi değildir. Triptiğin ortasına
taşınan Mayıs Kraliçesi, Midsommer filminde gece ve gündüz farkının ortadan kalktığı bir zamanda (kuzeyde yaz dönümü) tuhaf, dişil
bedenin zaman üzerindeki sürekliliğini vurgular. Michelangelo’nun şapeldeki figürleri de kaba fırça darbeleri ile kimliklerinden soyunup
kraliçenin sağına ve soluna yerleşerek bütünleşik yapıya katılır. İ. Kuçuradi, “Diyonizyak durumda kişilerarası, kişiyle şeyler, kişiyle tabiat
arasındaki sınır yok olur. Herkes, her şeyle bir olmak, bir an olsun tabiat anayla bir olmak ister. İnsanın ve insanla tabiatın barışmasında,
insan kişi olmaktan çıkar; ne adı, ne soyu kalır; bu durumda sırf var olan canlı bir yaratıktır.” der.3

Blok, Sarmaşık İmge
Nesli Türk’ün bütün ikilikleri yıkma deneyimi kendini formsuzluğa vardıran formlarında da iyice görünür olur. Hem desen çizimlerinde
hem de yağlı boya eserlerinde sınırları geçirgen ve amorf hallerin görünürlüğü Bakkhalar tragedyasıyla veya Dionysos düşüncesiyle
uyumludur. Özellikle hem kara kalemle yapılmış hem renklendirilmiş Ritüel I ve Ritüel II ayrıca karışık teknik Pieta After Michelangelo
ve İsimsiz-Poliptik eserlerinde imgelerin kendi ekonomileri açısından çizgi, gölge ve rengin kullanımı başlı başına bir plastik öğreti
sunuyor. Bu plastik öğreti imge ve bakış arasındaki gerilim açısından üzerine düşünülmeye değer veriler sunuyor. Sanatçının tematik
değerlere yaklaşımı gibi burada da çoğul bir yaklaşımı var.
İmgeler kütleler halinde inşa edilse de içten içe kaynayan, hatta kanayan, gerilimle dolu sahneler, kontur çizgilerinin belli belirsiz
varlığından kaynaklanmakta. Etrafı sınırlandırılmamış figürler her ne kadar birbirine sarmalanmış veya istiflenmiş gibi dursalar da
gölgelendirmeler sayesinde her an infilak etmeye hazır nesneler gibi durmaktadır. Sıkıştırılmışlık, istiflenmişlik hali bedenleri; birbirini
itme, çekme, kasılma ve yaralamaları sonucu birer et yığınına dönüştürmektedir. Neredeyse birer heykel gibi tasarımlanmış bu çizimler
kaideler üzerine yerleştirilmiş, birbirine bağlanmış torsoların görünümüne kavuşmaktadır. Kare veya daire şeklindeki kaideler ideal
formların sanat tarihsel ağırlığını tartmaktadır.
Yer yer F. Bacon’un çizimlerini akla getiren imgeler Nesli Türk’ün abject bedenle ilişkisini daha çoğul, kalabalık bir imgeselliğe
bağlamaktadır. Çünkü Nesli Türk’ün iki eseri dışında (Baş ve Madonna) tek bir beden yoktur; çizgi, gölge ve rengin tek başına güvenli bir
sığınağı da yoktur, bulaşıcı ve doğurgandır tüm elemanlar. Dolayısıyla formları birbirinden ayırmak burada imkansız bir hal almaktadır.
Tıpkı doğa gibi kavramsız, sınırsız bağlaşık hareket etmektedir imgeleri. Bütün imgeler blok halinde ve sarmaşık (ya da rizomatik mi
demek lazım) şeklinde varlığa gelir.
Son olarak, bütün bu anlatımın ayaklarını daha sağlam şekilde yerine oturtan Head/Baş adlı çalışmasına bakmak gerekir. Baş Latince’de
“cap, caput” sözcüğü ile karşılanmaktadır. Belki de hiçbir sözcük eril dünyanın pratik ve söylemsel gücünü bunun kadar anlatmamaktadır.
Derrida, Öteki Hedef/Başka Baş (Bağlam Yayınları) adlı eserinde bu sözcüğün libidinal ekonomisine işaret eder. Baş anlamına gelen cap
veya caput sözcüğünden capital, capitol, capitalizm gibi sözcüklerin türediğine dikkat çeker. Nesli Türk Baş adlı çalışmasında yüzü gözü
kan içinde kalmış, tanınmaz haldeki bir erkek portresini bize sunmaktadır. Sanatçı; eril aklı, sermayeyi, devleti, kapitalizmi öğütleyen
ve sömürü malzemesi haline getiren bu kafaya Diyonizyak bir karşılık veriyor. Doğa-Kültür ikiliğinin ötesine uzanan sanatçı görülmek
istenmeyeni göze getirerek, sabitlenemeyen, titreşimlerle dolu bir imge dünyasının imkanlarına bakmaya zorluyor.
Mahmut Wenda Koyuncu
1. Agave (Agaue)’nin Bakkalar’da söylediği bir söz. Bakkalar, Euripides, Eski Yunan Tragedyaları, Çev. G. Dilmen, Mitos-Boyut yay. S.83
2. https://www.mataramasu.co/blogs/blog/ekofeminizm-kadin-ve-doga-arasindaki-bag
3. Kuçuradi, İ. (1966). Max Sheler ve F. Nietzsche’de Trajik Olan. İstanbul: Yankı Yayınları.
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Dionysiac Explosions in Nesli Türk’s Imagination: The Ritual
What is this? What am I looking at? What am I holding?1

Culture or Nature?
“I summon’d Nature; pierc’d through all her store / Broke up some seals, which none had touch’d before / Her womb, her bosom, and
her head / Where all her secrets lay abed / I rifled quite”2 These verses by the British poet Henry Vaughan were written in the 17th
century. It summarizes the relationship of man with nature in the dominant understanding of that period. It is not surprising for a man
to perform the verbs that take over, crush, break seals, smash and open. The praxis is male.
As clearly underlined in the poem above, the woman is identified with nature. But this identification goes with completely masculine/
negative meanings. In the Platonic tradition, men are superior to women and nature. The feminine has been associated with nature,
which is the opposite of the mind, that is, the feminine is integrated with the body and nature, and the masculine is integrated with
the mind. Of course, it should be underlined that this is not a situation that arises according to quality. It is the work of the practice of
domination and exploitation. Culture represents the position of the superior, and nature the position of the inferior. The common thought
that associates nature with woman by attributing feminine meanings to nature has also naturalized this domination, and by keeping
women and nature out of mind, it has paved the way for masculine thought to establish hierarchical hegemony over the woman-nature.
To put it another way: it is the domination of bodies over bodies.

Body as Peculiar Materiality
However, the sources of inspiration that disrupt this constructivist masculine plane are not completely absent. Some mythological
figures have been the subject of tragedies; For example, the Bacchae; can be called a community of women, affiliated with the religion
of Dionysus, they are beings that turn this patriarchal way of thinking upside down. Nesli Türk approaches the issue from this point of
view and offers us a new perspective of seeing and thinking, inspired by Euripides’s tragedy, the Bacchae. The artist creates a plastic and
intellectual path that leads from Euripides to Michelangelo and from there to Ari Aster, a contemporary filmmaker.
Türk advances with leaps between times and perceptions; while she pursues concepts such as nature, feminine, pain, compassion,
and freedom; She seems to criticize the regimes that take over our eyes: the search for clarity in the eye, in the gaze; leads to a blur,
amorphous view of nature. In order to understand this view, it is necessary to examine the intellectual and existential starting points of
the artist.
As mentioned above, the artist’s first imaginary stop is the tragedy called the Bacchae by Euripides. The tragedy is about Agave’s
remorse: When Pentheus, the King of Thebes, does not recognize the deity of Dionysus, the God blows the mind of Agave, the mother of
the king. He made Agave his maenad (his worshiper) and made his son Pentheus be killed by his mother by mistaking him for a panther.
Of course, like every mythological story, there are many imaginary and symbolic points in this tragedy. Pentheus represents the cultural
aspect of the Apollonian mind, order, state, and nature-culture distinction. Dionysus, on the other hand, is the grotesque representative
of enthusiasm, body, wine, and unlimited mind and existence including humans but not of any opposition. The Bacchae are also women
who worship Dionysus and are famous for their holistic nature’s wisdom that cannot be reduced to concepts. Agave, on the other hand,
is the one who obeys the mind of the Bacchae and, more precisely, discovers her essence (nature) and shatters the mind and the world
(panther) represented by his son. Yes, there is deep mourning and regret in the end, but this is how the woman’s body is freed from
all the burdens placed on her. It can be said that she experienced some kind of enlightenment. In her work Agave, Nesli Türk calls the
Venus of Willendorf or Kybele as an unidentified body while painting this heroin with a double appearance, perhaps giving birth to a
new Agave. Sitting on simple chairs with her strange, bloody body, Agave poses for the artist, nullifying the form of perfection, the mind
(circle or ellipse). With the blood on her and the umbilical cord-like extension she holds in her hand, Agave looks at her rebirth with selfconfidence and peace. Here the body exists not to be seen, looked at, and manipulated, but with a calmness that realizes that another
nature can emerge and multiply within itself. We know from the flow of tragedy that the Bacchae cannot be captured or subjugated.
The way the artist approaches the body brings to mind some concepts of contemporary philosophy. The distinction between Zoe and
Bios, as used by Agamben, is critical here, especially on the axis of biopolitics. Bodies requested by Pentheus; They are political objects,
order-builders, subordinate bodies bound by law, and increased in capacity. That is the bios. However, the Dionysiac body is the body of
Zoe, that is, the bare life. Zoe means an unidentified, disaffected being with a vital capacity and sensation that cannot be the object of
politics, but it is also sacrificial.
The bodies that the artist puts on the stage are not ordinary bodies that the eye is accustomed to. They are strange bodies that have just
awakened from a state of ecstasy. Like Agave. The artist captured the similar adventure of the May Queen in the movie Midsommer by
Ari Aster, which is a kind of representation of the Bacchae, from the right place. The female character of the film starts to internalize
the ceremonies she followed in astonishment and horror after participating in a ritual/competition in which only the women of the

|4|

congregation participated. In this ritual, which is based on the ritual of turning around, our heroine almost evolves into cyclical thinking.
At the end of all that’s going on, she starts to get rid of the reflexes of the masculine world and the traumas she brought from her past,
and thus she puts on the queen’s crown and dress made of flowers. Nesli Türk places this queen in the middle of the triptych, -May
Queen Reigns Night and Day- but with certain abstractions and allusions.
Undressing the Queen from her flowery dress, the artist leaves the dress as a cover on her knees, attaches the flowered scepter
(Thyrsus) of Dionysus to her hand, leans her back on a panther’s skin, and wipes her face. In this case, the body almost challenges the
world with all its vitality and femininity. The body, which is freed from the symbols of the queen, turns into a living center that attracts
different beings outside itself. The massive state of a cohesive structure, in which creatures are intertwined and borders and lines are
not clear, invalidates the culture-nature distinction. In an extreme interpretation, it could even be said that we are dealing here with an
embodiment of Courbet’s Origin of the World. It is not a coincidence that the artist carries Michelangelo’s ideal-bodied, genius sculptures
he made for the Medici Chapel to the right and left panels of the triptych. Moved to the middle of the triptych, the May Queen emphasizes
the continuity of the strange, feminine body over time at a time when the difference between day and night disappears (summer in the
north) in the movie Midsommar. Michelangelo’s figures in the chapel are stripped of their identities with rough brush strokes and settled
on the right and left of the queen and join the integrated structure. I. Kuçuradi says, “In the dionysiac state, the border between the
person and the things, between the person and the nature disappears. Everyone wants to be one with everything, to be one with mother
nature for a moment. In the reconciliation of human and human - nature, man ceases to be a person; neither name nor lineage remains;
in which case it is a living creature that simply exists.”
Block, Ivy Image
Nesli Türk’s experience of breaking down all dualities becomes more visible in her forms that lead to formlessness. The visibility of
permeable and amorphous states in both drawings and oil painting works is compatible with the tragedy Bacchae or Dionysian thought.
In particular, the use of line, shadow, and color in terms of the economy of images in the works of Ritual I and Ritual II, both made with
charcoal and colored, as well as the mixed media Pieta After Michelangelo and Untitled Polyptics presents plastic teaching in itself. This
plastic teaching offers data worth considering in terms of the tension between image and gaze. Like the artist’s approach to thematic
values, she has a plural approach here too.
Even though the images are built in masses, the scenes full of tension, boiling, or even bleeding, stem from the vague presence of contour
lines. Although the unconfined figures seem to be wrapped around or stacked, they look like objects ready to explode at any moment due
to shading. Compressed, stacked state of bodies; As a result of pushing, pulling, contracting, and wounding each other, they turn into a
pile of meat. These drawings, designed almost like sculptures, take on the appearance of torsos connected to each other and placed on
pedestals. Square or circular pedestals weigh the art-historical weight of ideal forms.
Images that bring to mind the drawings of F. Bacon from time to time connect the relationship of Nesli Türk with the abject body to
more plural and crowded imagery. Because Nesli Türk does not have a single body apart from two works (The Head and Madonna);
Line, shade, and color alone does not have a safe shelter, all elements are contagious and fertile. Therefore, it becomes impossible to
separate the forms from one another. Just like nature, her images move in nonconceptual, boundless cohesiveness. All images come
into existence as blocks and as ivy (or should I say rhizomatic).
Finally, it is necessary to look at her work called the Head, which gets the feet of this whole narrative on the ground more firmly. The
Head is met with the word “cap, caput” in Latin. Perhaps no words describe the practical and discursive power of the masculine world
more than this one. Derrida points to the libidinal economy of this word in his work L’autre Cap-The Other Heading. He draws attention to
the fact that words such as capital, capitol, and capitalism derive from the word cap or caput, which means head. In her work the Head,
Nesli Türk presents a portrait of an unrecognizable man whose face is covered in blood. Artist gives a Dionysiac response to this idea,
which advises the masculine mind, capital, state, and capitalism and turns it into material for exploitation. Going beyond the NatureCulture dichotomy, the artist brings the undesirable one to the eye, forcing us to look at the possibilities of a world of images that cannot
be fixed and is full of vibrations.
Mahmut Wenda Koyuncu
1. Words that Agave said in the Bacchae. The Bacchae, Euripides, Editing/Staging by Stephen A. Schrum, Translated by Ian Johnston, p.27
2. http://www.luminarium.org/sevenlit/vaughan/ssvanity.htm
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2018 Deus Ex Machina, Cer Modern, Ankara
2019 Art Weeks, Akaretler, İstanbul
2020 Artankara, Sevil Dolmacı Art Gallery, 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, Ankara
2022 14. Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali, Pera Palace Hotel, İstanbul
2022 Proxemics, Labirent Sanat Galerisi, İstanbul
YURTDIŞI SERGİLER
2013 OASIS, Osaka Art Show of International Selections-Japonya, Tophane-i Amire İstanbul
2014 Fingerprint Exhibition, Balkan Academy of Forensic Sciences, Yunanistan
2016 Batum Uluslararası Baskı Festivali, Gürcistan
2018 100 Turkish Artists Portraits in Romania, (in collaboration with Trakya Uni. and Ovidius University)
2018 12 cm Erakusketa, Fransa
2018 Unusual Message Project, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs
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She was born in İzmir in 1983. She completed her undergraduate, graduate and art proficiency
education at Mimar Sinan Fine Arts University, Painting Department. During her master’s
education, she studied at the Burg Giebichenstein University of Art and Design in Germany for a
period. In 2011, she opened her first solo exhibition titled “Memory of the Body” at Akademililer
Art Center. In 2017, by the text of the work titled “Association of the expressive body with the
concept of melancholy in the art of painting”, she took the title Dr. She opened her second solo
exhibition titled “Black Sensation” in Karşı Art Works in 2015, and her third solo exhibition titled
“Corpus Magnum” in Gallery Merkur in 2019. She participated in many group exhibitions, fairs,
and workshops at home and abroad. The artist still teaches at Istanbul Topkapi University, Painting
Department, and continues her studies mainly on the body.
SELECTED EXHIBITIONS
2009 Casa Dell’Arte Gallery, Young Artists Group Exhibition, Bodrum
2009 69th State Painting-Sculpture Exhibition
2010 70th State Painting-Sculpture Exhibition
2011 Antrepo-Istanbul Summer Exhibition
2015 Artist TÜYAP, main hall, “Amarcord” Istanbul
2016 Indie-Line, Sanatatak-art Sümer, Istanbul
2017 Critical Thinking, Pg Art Gallery, Istanbul
2018 Ahmet Merey Collection Exhibition, Tophane-i Amire, Istanbul
2018 One Day, Studio Maslak, Istanbul
2018 Deus Ex Machina, Cer Modern, Ankara
2019 Art Weeks, Akaretler, Istanbul
2020 Artankara, Sevil Dolmacı Art Gallery, 7th International Contemporary Art Fair, Ankara
2022 14. International 360 Love Fest, Pera Palace Hotel, Istanbul
2022 Proxemics, Labirent Art Gallery, Istanbul
ABROAD EXHIBITIONS
2013 OASIS, Osaka Art Show of International Selections-Japan
2014 Fingerprint Exhibition, Balkan Academy of Forensic Sciences, Greece
2016 Batum International Print Festival, Georgia
2018 100 Turkish Artists Portraits in Romania, (in collaboration with Trakya Uni. and Ovidius University)
2018 12 cm Erakusketa, France
2018 Unusual Message Project, Eastern Mediterranean University, Cyprus
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MAYIS KRALIÇESI GECE VE GÜNDÜZ’E HÜKMEDIYOR-AFTER MICHELANGELO
MAY QUEEN REIGNS DAY AND NIGHT-AFTER MICHELANGELO
triptik, tuval üzeri yağlıboya, tryptic, oil on canvas
200 x 525 cm, 2021
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ŞÖLEN | THE FEAST
tuval üzeri yağlıboya / oil on canvas
200 x 225 cm, 2020
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RİTÜEL-I | RITUAL-I
tuval üzeri yağlıboya / oil on canvas
225 x 175 cm, 2021
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RİTÜEL-II | RITUAL-II
tuval üzeri yağlıboya / oil on canvas
225 x 200 cm, 2021
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İSİMSİZ | UNTITLED
poliptik, tuval üzeri yağlıboya / polyptic, oil on canvas
80 x 120 cm, 2021
Özel Koleksiyon / Private Collection
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AGAVE
tuval üzeri yağlıboya / oil on canvas
175 x 200 cm, 2020
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AĞIZ | THE MOUTH
tuval üzeri yağlıboya / oil on canvas
40 x 30 cm, 2020
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İSİMSİZ | UNTITLED
poliptik, tuval üzeri yağlıboya / polyptic, oil on canvas
40 x 150 cm, 2021
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BAŞ | HEAD
tuval üzeri yağlıboya / oil on canvas
40 x 40 cm, 2020
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MADONNA
tuval üzeri yağlıboya / oil on canvas
40 x 40 cm, 2020
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TORS | TORSO
tuval üzeri yağlıboya / oil on canvas
60 x 40 cm, 2020
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RİTÜEL-II | RITUAL-II
kağıt üzeri söğüt ve grafit kalem / charcoal and graphite on paper
100 x 90 cm, 2021
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RİTÜEL-I | RITUAL-I
kağıt üzeri söğüt ve grafit kalem, charcoal and graphite on paper
100 x 70 cm, 2021
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PIETA-AFTER MICHELANGELO
kağıt üzeri karışık teknik, mixed media on paper
70 x 100 cm, 2020
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MAYIS KRALIÇESI GECE VE GÜNDÜZ’E HÜKMEDIYOR-AFTER MICHELANGELO
(SOL KANAT - GECE)
MAY QUEEN REIGNS DAY AND NIGHT-AFTER MICHELANGELO
(THE LEFT PANEL - THE NIGHT)
kağıt üzeri söğüt ve grafit kalem, charcoal and graphite on paper
50 x 35 cm, 2020
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MAYIS KRALIÇESI GECE VE GÜNDÜZ’E HÜKMEDIYOR-AFTER MICHELANGELO
(ORTA KANAT - MAYIS KRALİÇESİ)
MAY QUEEN REIGNS DAY AND NIGHT-AFTER MICHELANGELO
(THE CENTRAL PANEL - MAY QUEEN )
kağıt üzeri söğüt ve grafit kalem, charcoal and graphite on paper
50 x 35 cm, 2020
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MAYIS KRALIÇESI GECE VE GÜNDÜZ’E HÜKMEDIYOR-AFTER MICHELANGELO
(SAĞ KANAT - GÜNDÜZ)
MAY QUEEN REIGNS DAY AND NIGHT-AFTER MICHELANGELO
(THE RIGHT PANEL - THE DAY)
kağıt üzeri söğüt ve grafit kalem, charcoal and graphite on paper
50 x 35 cm, 2020
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VİSERAL | VISCERAL
tuval üzeri yağlıboya / oil on canvas
210 x 110 cm, 2019
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LUDWIG VAN BEETHOVEN
tuval üzeri yağlıboya / oil on canvas
40 x 40 cm, 2019
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