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m ‘Şeffaf Kabuk’ isimli serginizin 
kavramsal çerçevesini nasıl kurguladı-
nız?

Fotoğraflarımda, bitkiler ve insan 
bedeninin ifadesi olan figür arasında 
benzerlikler kurmayı seviyorum. Bu ben-
zerliklerin aktardığı hareket hissi, fotoğ-
raflarımdaki kompozisyonların da çıkış 
noktası. Sergide dört farklı seri bir araya 
geliyor. Bunlardan ‘Overlay’ serisinde, 
geriye dönük bakışımla 30 yılı aşkın sü-
redir arşivimde tuttuğum fotoğrafla-
rı birleştirerek geçmiş ve bugün 
arasındaki mesafeyi kapatma-
yı istedim. Bu serim, aslında 
diğer serilerimde sürdür-
düğüm iki fotoğraf üzerine 
düşünme sürecimin baş-
langıç noktasında duruyor. 
‘Protea’ adlı yerleştirmemin 
ve ‘Flower With Mesh’ seri-
sinden fotoğrafların ise iki bo-
yuttan üç boyuta evrilen bir süreci 
yansıttığını söyleyebilirim. ‘Protea’da-
ki uçma hali hem fotoğraflarda hem de 
enstalasyonun kendisinde görülüyor. Fo-
toğrafta yarattığım özgün, amorf formun 
boşlukta dolaşıyor gibi olması, metal tül 
enstalasyonun havada asılı durmasıyla 
birlikte okunabiliyor. Bakır yaprakların 
bitkiye özdeş kıvrımları, fotoğrafın his-
siyatını üç boyuta taşıyor. ‘Chrysalide’ 
serisinde figürün konturlarını belirsizleş-

tirmek için kullandığım metal tül, ‘Şeffaf 
Kabuk’ sergisinde bakış açımıza farklı bir 
boyut kazandırma hali ile dizileri, fotoğ-
rafları birbirine bağlıyor. Bu malzeme, 
aynı zamanda bir metafor olarak bir ka-
buğun sarmalayıcı etkisi ve şiirselliğiyle 
serginin duygusunu da yansıtıyor.

m ‘Overlay’ adını verdiğiniz seride 
yer alan fotoğraflarınızı bir ‘dualite’ 
içinde kurguluyorsunuz. Bu ‘ikilik’ nasıl 
gelişiyor?

Fotoğraflarımda kullandığım ikili 
imajlar, hem ifade olarak tekrarı kul-

lanma isteğimin bir sonucu, bir yan-
dan da genellikle başvurduğum 

görsel düşünme biçimim. 
‘Overlay’ serisinde üst üste 
binen figürlerin yarattığı 
dinamizm ve ortaya çıkan 
karmaşık kompozisyonlar, 
onları barok dönem heykel-
lerine yakınlaştırıyor. Bu üst 

üste gelme hali, gerçek ile ha-
yal arasında bir yerde konum-

lanmasını sağlıyor. Hatırlanan 
geçmişin zihnimizde bıraktığı izlerde 

olduğu gibi hafızanın kodları ve gerçek 
birbirine karışıyor. Sınırları muğlaklaşan 
ve keskinlikten uzaklaşan bu figürlerin 
beraberlikleri hem görünmeyi hem de 
yok olmayı içeriyor. 

m Fotoğraflarda özellikle teknik bir 
süreç içinde yer alan ışıktan yararlandı-
ğınızın altını çiziyorsunuz. Işık sizin için 
neden bu denli önemli?

Fotoğraflarımda en başından beri ışı-
ğa; ışığın nasıl yayıldığına, yansıdığına 
ve dönüştüğüne odaklandım. Ressam 
ışığı betimler, tanımlar, yapmaya çalışır, 
oysa fotoğrafçı ışığı görür ve kamerasıy-
la yakalar. Fotoğraf sadece ışıkla çalışır, 
bir anlamda ileri bir ışık - gölge sanatı-
dır. Örneğin, ‘Işık Etüdü’ serimde, ışıkla 
yaratılan derinlikte soyutlamayı andıran 
nesnelerle bir yapı görünüyordu.

m Geçmişteki üretimlerinize bugün 
yeniden göz atmayı, figürleri dia pozi-
tiflerle üst üste getirerek çoğulcu bir iz-
lence sunmayı hangi açıdan önemsiyor-
sunuz?

1987 yılından günümüze, fotoğrafla il-
gili çalışmalarımda zamanın izlerini takip 

ediyorum. Hafıza, geçmiş birikimlerimizi 
taşıyan bir külliyat. Bu seri (Overlay) de 
zaman ve hareket üzerine kurguladığım 
bir diziden oluşuyor. Eğer hareketten 
bahsediyorsak, hareketi bir zaman içeri-
sinde olan bir durum olarak tanımlayabi-
liriz. Fotoğraflarda ise zaman çok sıkış-
tırılmış haldedir. Kompozisyonlarımdaki 
hareket anını yakalamak, beni en başın-
dan beri ilgilendiren bir konu.

Ani Çelik Arevyan’ın ‘Şeffaf Kabuk’ 
adlı sergisi 2 Nisan’a kadar Galeri Nev İs-
tanbul’da...

Galeri Nev İstanbul’da açtığı ‘Şeffaf Kabuk’ başlıklı sergisinde erken dönem işlerini yeniden düzenleyen Ani Çelik Arevyan, 
“Arşivimdeki fotoğrafları birleştirerek geçmiş ve bugün arasındaki mesafeyi kapatmak istedim. Üst üste binen figürlerin 
yarattığı dinamizm ve ortaya çıkan karmaşık kompozisyonlar, onları barok dönem heykellerine yakınlaştırıyor” diyor.
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Geçmiş ve bugün arasındaki ‘Şeffaf Kabuk’

Küba’nın müzik satan 
insanları

Soyutla figürün görsel 
birlikteliği

Mesleği mimarlıktan kay-
naklanan nedenlerle re-
simlerinde de kontrüktivist 

bir anlayış benimseyen, yıllar içinde 
izlenimcilik dışında kübist, fütürist, 
Dadaist ve süpermatizm denen nes-
nesizliğe de gönderme yapan Filiz 
Ural, İstanbul Doku Sanat Galeri-
si’nde açtığı yeni sergisinde ‘Küba’nın 
müzik satan insanları’nı tuvaline ta-
şıyor. ‘Gizemli Ada Küba’nın Tuvale 
Yansıyan İzdüşümleri’ başlıklı sergi-
sindeki resimleri Küba şarkılarıyla 
adlandıran Ural, varsıl renk bilgisi 
ve oylumlu bir geometri ve kompo-
zisyon tarzıyla kendine özgü bir res-
sam. Özellikle müzik satan insanlar, 
demiryollarını seven gelincikler, gü-

neşe âşık ayçiçekleri ve bozkırı, yol 
kenarlarını seven çakır-devedikenle-
ri resimlerinin değişmeyen konuları. 
Kendi içinde konstrüktivist algıyı sü-
rekli yatay, düzlem, derinlik çerçeve-
lerinden çıkarıp amaçlayan sanatçı, 
fotografik görüntüleri bir kurgu mal-
zemesi olmaktan çıkarıp yapısalcılığa 
taşıyor. Filiz Ural’ın sergisi 29 Mart’a 
kadar görülebilir.

Resimlerinde izleyi-
ciye soyut ve figür 
arasında gezinen bir 

görsel bileşen sunan Nilüfer 
Yıldırım, ‘Muse & Memory’ 
başlıklı sergisiyle 2-20 Nisan 
tarihleri arası Galeri Dia-
ni’ye konuk olacak.

Çalışmalarını New York 
ve İstanbul arasında sürdü-
ren Yıldırım’ın sergisi iki 
bölümden oluşuyor. ‘Me-
mory’, sanatçının 2021’de 
başlayan ‘Garden of Memory’ serisinde-
ki büyük ölçekli eserlerinin devamı ni-
teliğinde. Çok daha küçük ölçekli olan 
‘Muse’ların serbestliğinin aksine, hakkı 

verilmiş bir disipline sahip 
bu eserler sanatçının ısrarlı 
sorgulamasını gözler önü-
ne seriyor. Bu eserlerinde 
çizgiden yola çıkarak renk, 
biçim ve bütünü vurgulu-
yor. Resimlerde tekrarla-
nan kontur benzeri çizgiler 
renklerin değişik varyasyon-
larda birleşimleri ile bütün-
leşmesini sağlıyor.

‘Muse’ ise belli belirsiz 
figürlerin kadınsı bir şekil 

sunduğu, kâğıt üzerine yağlıboya eser-
lerden oluşuyor. Bu çalışmalar, sanat-
çının otoportreleri ve/veya ona ilham 
veren kişilerin portrelerini yansıtıyor.m
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