
Galeri Nev İstanbul Elvan Alpay’ın Oyun Bitti / Hadi 
Oynayalım isimli yeni kişisel sergisini sunmaktan mutluluk 
duyuyor. Sergide sanatçının son dönemde ürettiği 12 tuval 
eseri izleyici karşısına çıkıyor.
 
Alpay, 2014 yılında Galeri Nev İstanbul’da gerçekleştirdiği 
Biophilia II isimli sergisinde kurguladığı gerçek üstü doğa 
evrenini dönüştürerek, galeri alanında yarattığı ekosisteme üç 
boyutluluk ekleyerek ortaya koyuyor.
 
Sanatçının üslubunun belkemiği olan renkli çiçek ve hayvan 
desenleri tuval yüzeyinin arka fonunu oluşturuyor. Polyester 
film üzerine akrilik ile yapılan çiçek ve yaprak motifleri 
ise sanatçının daha önceki çalışmalarında tuval üzerinde 
katmanlar halinde bir araya gelirken, bu sefer tuval yüzeyinin 
dışına baharda coşup açan bitkiler gibi taşıyor. Desenlerin 
adeta hem gizlenip hem belirdiği tuval yüzeyi, masalsı bir 
bitki örtüsünde yaşamlarını sürdüren arı kuşu ve kurbağaların 
oyun alanlarını oluşturuyor.
 
Serginin başlığı “Oyun  Bitti/ Hadi Oynayalım” ifadesi, 
seyircilere doğanın renkli, iyileştirici ve rahatlatıcı 
yanlarını hatırlatan bir vaha sunarken, aynı zamanda içinde 
bulunduğumuz sosyal ve politik düzene ince bir göndermede 
bulunuyor. Sonsuz tökezlemelerle ilerleyen bu düzenin artık 
bir sonunun gelmesi ve o sondan daha insancıl bir başlangıca 
gidilmesi temennisini ifade ediyor.

Elvan Alpay Ankara’da doğdu, İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. 
1990 yılında Marmara Üniversitesi’ni bitirdikten sonra 
1992’de yine aynı üniversitede Güzel Sanatlar Yüksek Lisansını 
tamamladı. Galeri Zon-Ankara (1990, 1992) ve Galeri Nev 
İstanbul ve Ankara’da (1997, 2001, 2005, 2009, 2012) kişisel 
sergiler açtı. Arkeon Galeri-İstanbul (1992), Galeri BM-
İstanbul (1993, 1996), AKM-İstanbul (1996), C.A.M Galeri-
İstanbul (2002) ve Galeri Nev İstanbul’da (2005, 2010, 2014) 
çeşitli gurup sergilerine katıldı.
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Galeri Nev İstanbul is excited to present a new solo show by 
Elvan Alpay titled Game Over/ Let’s Play. The show features 
twelve recent monosized paintings of the artist.
 
In her solo exhibition titled Biophilia II in 2015, Alpay had 
transformed the gallery space into a surreal universe. This 
time, taking further her affinity with the flora and fauna of 
nature, she adds three-dimensionality to the ecosystem she 
creates in the exhibition space.

The colorful drawings of flowers and animals that constitute 
the backbone of Alpay’s particular style form the background 
of her canvases. She uses polyester cutouts painted with acrylic 
and  pastes them on canvas. The attached flowers and plants 
grow out of the canvas as newly blossomed plants of spring. 
The surface of the painting then becomes a playground for 
bee-eaters and frogs that hide and appear on a fairytale like 
flora of the canvas.

The show invites viewers into an oasis reminiscent of the 
colorful, healing and soothing aspects of nature. Yet the title 
of the show Game Over / Let’s Play, refers daintily to the social 
and political order that we are facing today. It implies that the 
current system continues with an eternal stumble and should 
come to an end, giving birth to a more humane and sustainable 
system instead. 

Elvan Alpay was born in Ankara, she lives and works in 
Istanbul. After graduating from Marmara University in 1990 
she completed her Master of Fine Arts in the same university. 
She had solo shows at Galeri Zon-Ankara (1990, 1992) and 
Galeri Nev Istanbul and Ankara (1997, 2001, 2005, 2009). She 
also participated in numerous group shows at Arkeon Galeri-
Istanbul (1992), Galeri BM-Istanbul (1993, 1996), AKM-
Istanbul (1996), C.A.M Galeri-Istanbul (2002) and Galeri Nev 
Istanbul (2005, 2010, 2014).
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