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“UÇSUZ BUCAKSIZ”

“Karla kaplı bir kırsal.
Sisin ardında solgun bir güneş.
Kurumuş bir ağaç.
Üzerinde uçan bir kuş.
Soğuğun ve sessizliğin hüküm sürdüğü donmuş bir diyar.
Hipergerçekçi portrelerinin yanı sıra minimalist peyzajlar çalışan Metin Kalkızoğlu, “Uçsuz 
Bucaksız” adını verdiği kişisel sergisinde tuval üzerine akrilik boya tekniğiyle çalıştığı figür 
içeren peyzajlara yer veriyor.

Doğanın sadeliğindeki etkileyiciliği yansıtırken mimesis ve “yüce” (sublime) kavramlarından 
yararlanıyor. Zamanın durduğu, figürlerin donduğu, hareketin yerini eylemsizliğe bıraktığı 
peyzajlardaki kar ve kış vurgusu resimlerin genel atmosferini oluşturuyor. Kalkızoğlu’nun 
eserlerinde yer alan kuru ağaç, kuş, sisler içinde bir güneş ve karanlık gökyüzünde hilâl 
evresinde bir ay gibi sürekli tekrarlanan birkaç sembollün farklı şekillerde kurgulanmasıyla 
hikâye tamamen değişiyor. Bu açıdan ilk olarak Longinus’un (213-273) ortaya attığı re-
toriksel “yüce” kavramına dokunurken az figür ile çok şey anlatmayı başarıyor.

Kalkızoğlu “yüce”yi İngiliz Romatikleri gibi doğada buluyor. Bazı peyzajları, gökyüzünün 
geniş yer kapladığı kompozisyonları ve gerçekçi perspektif algısı ile doğanın Aristocu mi-
metik temsiline daha yakın duruyor. Buna karşın doğayı kendine özgü yorumladığı diğer 
eserlerinde sanatçı, mimesisten çok, perspektifin tek bir plana indirgendiği, ışık ve kom-
pozisyonun ahenkle kullanıldığı fantastik ya da gerçeküstü denebilecek bir dünya ortaya 
koyuyor. Yarattığı bu atmosferle kendi hislerini izleyiciye aktarmayı hedefleyen sanatçı, 
sadeliğin arkasındaki gücü adeta Edmund Burke (1729-1797) ve Immanuel Kant (1724-
1804) estetiğindeki “yüce” kavramına dayandırıyor. Burke ve Kant belli meselelerde 
ayrışsalar da sanat eserinin izleyicide bilinmezliğin, akıl almazlığın, inanılmazlığın yarattığı 
korku, dehşet gibi güçlü duygularla beraber bir haz duygusunu açığa çıkardığını savunur-
lar. Bu açıdan Kalkızoğlu’nun eserleri, katharsis ile bağlantılı olarak değerlendirildiğinde 
izleyicide ıstırap ve haz duygularını harekete geçirerek onları, karanlığın ortasında sadece 
tek bir ağacın görülebildiği bir dehşet ve bununla birlikte gelen huşû hissinin hâkimiyetine 
alıyor. Benzer bir şekilde, sisle kaplı, ardında ne olduğu belirsiz bir atmosfer, izleyicinin 
dolduracağı bir boşluğa dolayısıyla Umberto Eco’nun tabiriyle bir açık yapıta imkân veriy-
or. Daha da derine inersek, ressamın sınırlı olarak aydınlattığı ve daha çok karanlıkta bırak-
tığı kompozisyonlardaki ışık mekân ilişkisi, Freudyen bağlamda, izleyicinin bilinçaltında gizli 
kalmış arzu, korku ve çatışmadan oluşan içeriği de açığa çıkarabilir.

Kalkızoğlu özgün bir duyarlılık sergilerken sadece birkaç figür kullandığı eserlerinde, “yüce” 
duygusu ve katharsis ile izleyiciyi etkisi altına alıyor. İzleyiciyi, sadeliğe vurgu yapan kom-
pozisyonlarındaki yalnızlık, hüzün, keder gibi duyguların haz verici etkisini deneyimlemeye 
davet ediyor.  
                     Arda Kıpçak

“VAST”

IA snow-capped field.
A faded sun behind the mist.
A dead tree.
A bird flying above.
A realm under the rule of cold and silence.
Working on minimalist landscapes besides hyperrealist portraits, Metin Kalkızoğlu in his 
solo exhibition called “vast” presents his figurative landscapes painted with acrylic on can-
vas.

To reflect the charm in the simplicity of nature he benefits from mimesis and the concept of 
the sublime. The emphasis on snow and winter in these landscapes where time is stopped, 
figures are frozen and motion gives its place to stillness, constitute the general atmosphere 
of the paintings. The whole story changes in Kalkızoğlu’s paintings by the various construc-
tions of recurrent symbols such as the dead tree, the bird, the sun behind the mist and 
the moon in the dark sky. In this respect, he tells much by giving place to a limited number 
of figures which touch upon the concept of the rhetorical sublime initially suggested by 
Longinus (213-273 A.D.).

Kalkızoğlu finds the sublime in nature just like the British Romantics. Some of his land-
scapes in which the sky occupies more space and that has a realistic perspective, are closer 
to the Aristotelian mimetic representation of nature. On the other hand, in some others, 
in which he interprets nature in his own way by reducing the perspective to a single plane 
and using light and composition harmoniously, he creates a fantastical or surreal world 
which is not mimetic at all. Using this kind of an atmosphere the artist aims to transfer his 
own emotions to the spectator, and shows the power behind simplicity, at the same time 
displaying the sublime in the aesthetics of Edmund Burke (1729-1797) and Immanuel 
Kant (1724-1804). Although Burke and Kant differ in some matters, they both suggest 
that strong emotions like fear and terror generated in the spectator by the unknown, ir-
rational and improbable also reveal an inherent pleasure. Regarding this issue, when being 
evaluated together with catharsis, Kalkızoğlu’s works activate the feelings of pain and plea-
sure in the spectator by leaving them in terror which is then followed by a feeling of awe 
as the spectator looks into the middle of darkness where only a tree is visible. Similarly, an 
atmosphere covered by mist, behind which there is only uncertainty, allows the spectator 
to fill the gap using their own minds and in Umberto Eco’s words give rise to an open work. 
If we go to a deeper level, regarding the relationship between the usage of lighting and 
space in some compositions in which the artist limitedly illuminated and mostly left in the 
dark could even bring out the unconscious fears, desires and unresolved conflicts of the 
spectator from a Freudian perspective.

In his works Kalkızoğlu displays a unique sentiment by giving place to only a few figures 
and takes the spectator under his influence with the feeling of the sublime and catharsis. 
He invites the spectator to experience the pleasure-giving effect of feelings of loneliness, 
sorrow and melancholy by his compositions which puts so much effort 
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