MELTEM IŞIK
Yalın fakat alışılmadık fotoğraf kompozisyonları ile tanınan Meltem Işık, itinayla
kurguladığı işlerinde, insan vücudunu nasıl gördüğümüzü ve algıladığımızı
sorguluyor. Bedenin aynı anda hem gören hem de görülen olma özelliği, farklı
bakış açılarını kullanarak inşa ettiği çalışmalarının kavramsal altyapısını
oluşturuyor. Işık, yeni eserlerinde görülene dair alternatif okuma olanakları ima
ederek, fotoğrafın gerçeklikle ilişkisini araştırıyor. Kameranın gördüğü ile gözün
algıladığı arasındaki benzerlik ve farklılıkları dikkate alarak fotoğrafladığı beden
detaylarını bir araya getirerek, başka bütünlere ve anlamlara varıyor.
Işık, Ankara’da doğdu. Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun
olduktan sonra, New York’ta Fashion Institute of Technology’de eğitimine devam
etti. 2011 yılında Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar Bölümü’nde yüksek
lisansını tamamladı. İlk kişisel sergisini Galeri Nev İstanbul bünyesinde 2012
yılında gerçekleştirdi. Eserleri, Siemens Sanat’ın organize ettiği yarışmayla
Sınırlar Yörüngeler 09 (2011) karma sergisinde ve Contemporary Istanbul sanat
fuarında (2012) yer aldı. Meltem Işık, son dönemdeki çalışmalarından oluşan
kişisel sergisi Şüpheli Benzeşmeler ile 15 Mayıs 2015’te Galeri Nev İstanbul’da
izleyici ile buluşuyor.
Sanatçı İstanbul’da yaşıyor ve çalışmalarını sürdürüyor.

Meltem Işık is known for her unpretentious yet intricate compositions of photographic
images. Carefully put together, her work is an inquiry into the way we see and perceive the
human body. The complexity that originates from the capability of our bodies to see and be
seen simultaneously provides the basis of her work. Through her most recent pieces, Işık
explores how photography is associated with the construction of reality, suggesting
alternative readings of the body. Utilizing the similarities and differences between the eye
of the camera and human perception, she assembles images into a whole that is other than
the sum of its parts.
Işık was born in Ankara. She received her B.F.A. in Graphic Design from Bilkent University,
Ankara, and received her A.A.S. in Jewelry Design at the Fashion Institute of Technology,
New York. In 2011, Işık received her M.A. from the Department of Visual Arts at Sabancı
University, Istanbul. In 2012, she joined Galeri Nev and had her first solo exhibition in
Istanbul the same year. Works by the artist have been the subject of group shows, including
Contemporary Istanbul Art Fair (2012) and Borders Orbits 09 Siemens Sanat (2011). The
artist’s most recent work Suspicious Affinities marks Işık’s second solo show at Galeri Nev is
on view on May 15, 2015.
Meltem Işık lives and works in Istanbul.
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