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Kürre Akar, Zerre Anlatır

Universe Flows, Monad Explicates

İnsanın; kendini, evreni ve yaratılışı tefekkür etme ve algılama çabasında, sanatın başrolde yer
alan aktörlerden biri olduğuna inanıyoruz. İçinde bulunduğumuz evren ve insanın durumu, öyle
mükemmel bir sistem ile yaratılmış ve Hakk olandan zerre şaşmadan öyle mükemmel bir şekilde
saat gibi işlemektedir ki, hayret duygumuz bizi bu konuda kışkırtır ve önce algılamaya sonra
da anlatmaya sevk eder. Sanat işte bu noktada, hayret duygusundan bir adım sonra doğar.
Tefekkür ve teslimiyet dediğimiz insana has adımlar da tıpkı sanat gibi, hayret duygusunun
ortaya çıkardığı reflekslerdir.

We believe that art is one of the leading actors in the effort of man to contemplate and perceive
himself, the universe and creation. The universe we live in and the human state have been
created with such a perfect system and function flawlessly like a clock without ever breaking
away from the truth, that our sense of curiosity encourages us to perceive and then to tell. Art is
born one step after the feeling of wonder at this point. Human steps that we call contemplation
and surrender are reflexes created by the feeling of wonder, just like art.

İnsan önce şaşırır, sonra da anlatır diyelim öyleyse. Zaman asla durmaz. Bir şeyler doğar ve
yok olur. Hep var olan Hakk olandan başka kimdir? Fanilik geçip gitmektir. Ama nereye? Zaman
nereye akar? İnsan zaman nehrinin içinde bir oraya bir buraya sürüklendikten sonra bir anda yok
olur, neden? Sanatçı işte bu soruların peşine hayret denen silahı ile birlikte düşen avcıdır. Doğa
bir zamanlar kopya edilen bir fenomenken, bugün çözülerek hâkimiyet altına alınmak isteniyor.
Sanat ise bize sınırlarımızı gösterir. Kürre vardır. Biz ise zerreyizdir.
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Thus, we can say that human being is surprised first and then tells. Time never stops. Something
is born and disappears. Who is the one that has always existed other than God? Transience is to
flow away. But where? Where to does time flow? Human being after being dragged backwards
and forwards in the river of time, disappears in an instant, why? The artist is the hunter who follows
these questions with his weapon called curiosity. While nature was once a copied phenomenon,
today it is desired to be dissolved and dominated. Art shows us our limits. There is the totality
which is universe. We are particles of it, monads.

Sanatı yalnızca bir hobi, eğlence, vakit doldurma aracı ya da sosyalleşme vasıtası olarak
görmüyoruz. Sanat insana şaşkınlığını ıslah edebilmek ve ruhundaki karmaşayı dindirebilmek için
her zaman ve şartta lazımdır. Pandemi sürecinde olsak dahi sanat ile yakın mesafemizi Beyoğlu
Belediyesi olarak koruduk ve desteklerimizi sürdürdük. Sürdürmeye de her şart ve durumda
devam edeceğiz. Musa Güney’in ortaya çıkardığı ve küratör Mehmet Lütfi Şen’in düzenleyip
bizlere sunduğu Zerre sergisi de sanat hakkındaki düşüncelerimiz ve çabamızın bir meyvesi
olarak Kürre ile bir olmak ya da ona ait olduğunu bilmek isteyenler için beğenilerinize sunuluyor.
Hayırlı olmasını diliyorum.

We do not see art only as a hobby, entertainment, means of filling time, or means of socializing.
Art is always necessary in order to correct the confusion of people and to relieve the chaos in their
soul. Even though we were in the pandemic process, we maintained our close distance with art as
Beyoğlu Municipality and continued our support. We will continue to do so in every condition and
situation. The exhibition Monad, created by Musa Güney and organized by curator Mehmet Lütfi
Şen, is presented to your liking as a fruit of our thoughts and efforts about art, for those who want
to be one with the universe or to know that we are belong to the totality. I wish it to be fortunate.

Haydar Ali YILDIZ
Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali YILDIZ
Mayor of Beyoğlu
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Zerreden Kürreye Yol Açmak

Making the Way from “Monad” to “Universe”

“Zerre”den “kürre”ye, ya da başka ifadeyle makrodan mikroya bütün bir varlık alemi hareket
üzeredir. Atomdan kâinata hiçbir şey sabit değildir. İnsan da öyle, zaman neyse, coğrafya neyse
insanın yapıp ettikleri de yarattıkları da bunlarla ilişkilidir. Nasıl bir insan bir nehirde iki kere yüzemez ise bir zamanda var edilen sanat eseri de başka bir zamanda yaratılamaz. Mağara resimlerinden bugüne resim sanatı da anbean insan ve coğrafya gibi zamanın ritmi nasıl değişiyorsa
öyle değişiyor. Bir zamanlar gündelik yevmiye ile istenileni betimleyen zanaatçı ressam vardı. O
dönemde resim Platon’un değişiyle “mimesis”ten doğuyordu. Sanatsal yaratım, üç boyutlu bir
görünümü iki boyutlu olarak tuvalde yeniden var etmekti. Bir dönem sanat mevcut bir varlığın
yerini tutmak için vardı. Bugün sanat eseri bir varlığın yerini tutmaktan öte varlığın kendisi olma
yolunda.

From “monad” to “universe” or in other words, a whole world of being from macro to micro is in
motion. Nothing is fixed from the atom to the universe. Human beings are too, whatever time is,
whatever geography is, what man does and what they create are also related to them. Just as a
person cannot swim twice in a river, a work of art created in one time cannot be created at another
time. People and geography are changing as the art of painting and the rhythm of time changes
from the cave paintings to the present day. Once upon a time there was an artisan painter depicting what is wanted in daily wage. At that time, painting was born from “mimesis” in Plato’s words.
Artistic creation was to recreate a three-dimensional view in two dimensions on the canvas. For a
time, art existed to replace an existing entity. Today, the work of art is on the way to becoming a
being rather than recreating the being.

Musa Güney’in geçmiş yıllarda yürüttüğü ve birlikte güzel bir sergiye de imza attığımız ‘Katarsis’ serisi günümüz genç kuşak resim sanatının yetkin bir örneği olarak, plastik dünyamıza ait
hafızamızdaki yerini aldı. Grafik ve fotoğraf alanlarında da özel çalışmalara imza atan Güney,
tablolarında bir şeyin yerini tutmak derdinde olmadı. Bir şey anlatmayı değil anlatamadıklarını ve
anlatamadıklarımızı ortaya koymanın izini sürdü. O anlamın ve zihnin algılayabileceği sınırın üstüne dikti bakışlarını. Güney’in tavizsiz sanat duruşunda her bir resmin varoluşu kendine mahsus
bir formülle inşa ediliyor. Bu eserlerle sanatsal ilişki kurmanın yolu da izleyenlerin onları kendi
içlerinde inşa etmelerinden geçiyor.

The “Catharsis” series, conducted by Musa Güney in the past years and where we have held another beautiful exhibition together, has taken its place in our plastic world as a competent example
of today’s young generation painting art. Güney, who has also made special works in the fields of
graphics and photography, did not aim to replace anything in his paintings. He followed the trail
of revealing what he could not and what we could not tell. He gazed upon that meaning and the
limit that the mind could perceive. In the uncompromising art stance of the Güney, the existence of
each painting is built with a unique formula. The way to establish an artistic relationship with these
works is through the viewers’ building this relation within themselves.

İlginize sunduğumuz “Zerre” sergisi, izleyicisine şahidi olamadığı makro âlemi, mikro boyutta
yeniden yaratıp sunuyor. Resimle sanatsal ilişki kurduğumuzda bu eser ‘ne anlatıyor’ sorusunun
ötesine geçip bir insanlık halini yaşıyor, buluyoruz kendimizde. Güney tablolarında kendimizi
deneyimlememiz için kılavuz kaptanlık yapıyor adeta. Bu kılavuzluk izleyicisini kendi bilinmezinin
ekspertizi kılıyor ve sanatsal bir kurgunun tarafı olmaya zorluyor. Bu eserler doğayı yansıtmıyor
bakınca tabiatın kokusunu ciğerlerinize çekmenize fırsat sunuyor sadece.

The exhibition “Monad”, which we present to your attention, recreates and presents the macro
world, which the audience has not witnessed, in a micro dimension. When we establish an artistic
relationship with painting, this work goes beyond the question ‘what does it tell’ and we live and
find a human condition in ourselves. Güney is like a pilot to experience ourselves in his paintings.
This guidance makes the audience the expertise of his own unknown and forces him to be the side
of an artistic fiction. These works do not reflect nature, they only offer you the opportunity to breathe
the scent of nature when you look at it.

İçinde bulunduğumuz zorlu pandemi sürecine rağmen büyük gayretler ve uzun soluklu mesailerle ortaya çıkardığımız ‘Zerre’ sergisi için ressam dostum Musa Güney’e, yetkin kritik yazısını
kaleme alan sanat tarihçisi Hamza Algül’e, serginin siz değerli ziyaretçilere ulaşmasında gerekli
tüm imkânları sağlayan Beyoğlu Belediye Başkanı Sayın Haydar Ali Yıldız’a ve emek veren bütün
dostlarıma teşekkür ederim.
Mehmet Lütfi Şen
Küratör
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Despite the difficult pandemic process we are in, I would like to thank my painter friend Musa
Güney, art historian Hamza Algül, who wrote his competent critical essay, and all my hard-working
friends for the “Monad” exhibition, which we created with great efforts and long-term work. I also
would like to thank Beyoğlu Mayor Mr. Haydar Ali Yıldız, who provided all the necessary opportunities for the exhibition to reach you dear visitors.
Mehmet Lütfi Şen
Curator
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Musa Güney Resminin Armonikası
Müzik ile resim varlık şartları açısından birbirinden farklı iki sanat dalı olarak görülür. Müzik kulakla, resim ise gözle kavranır. Aralarındaki zıtlıklara rağmen 20. yüzyıl sanatında bu iki sanat dalı
arasında birçok etkileşim karşımıza çıkar. Sesin rengi ya da rengin sesi gibi ifadeler 20. yüzyılla
beraber olağan bir kullanım haline gelmiştir. Bununla ilgili ülkemizde de çeşitli uygulama örneklerini görmemiz mümkün. Burhan Doğançay’ın 1987 yılında I. İstanbul Bienalinde sergilemek üzere
yaptığı ‘Mavi Senfoni’ resmi, bu anlamda örnek verilebilecek önemli eserlerden biridir. Ünlü bestecimiz Kamran ince, Türkiye’de bir ilk olarak ‘Mavi Senfoni’ resminden hareketle beste hazırlamış, iki yerli sanatçının, iki farklı sanat kategorisinden hareketle birbiriyle etkileşimini göstermiştir.
Yabancısı olmadığımız bu resim-müzik ilişkisinin bir diğer örneğini Mehmet Mahir’in Bach yorumlarında da görmüştük. Bu resim formunu ilgi çekici kılan özelliğiyse notalarla renklerin birbirini
tamamlar hale gelmesi, adeta birbirine tekabül etmesidir. Fakat şu sorular akla geliyor; nasıl olur
da renkler ile notalar uyumlu hale gelir? Renklerin nota değeri, notalarınsa bir renk karşılığı mı
var? Verebileceğimiz tek cevap böyle bir uzlaşmanın olmadığıdır. Fakat sanat eseriyle yüzleşen
kişide renklerin bazı sesleri çağrıştırdığını kabul etmeliyiz. Sanatçı müzikteki titreşimi, ses aralığını ve durakları bize resminde kullandığı renk ve fırça geçişleri ile hissettirebiliyor. Her bir katmanda, fırça darbesinin her bir aralığında yüzeyde oluşan mesafede adeta ses aralığı varmış gibi bir
hisse kapılıyoruz. İşte bu his bize resmin bir ritmi, rengin ise bir sesi olduğunu ifade ediyor.
Sanatçı Musa Güney’in çalışmaları, bu anlamda resmin ritimle ilişkisini gösteren önemli eserlerdendir. Musa Güney resmiyle ilk karşılaştığımda boya katmanları bende doğrudan bir ritmi
oluşturdu ve resimleri renkle ritim ilişkisi üzerinden anlamlandırmaya başladım. Nitekim Güney
ile yaptığımız sohbetlerin birinde, uzunca yıllar nota üzerine çalışmalar yürüttüğünü ve bu anlamda müziğin resimle bir ilişki içerisinde olduğundan bahsetmişti. Şüphesiz sanatçıların pek çoğu
çalışmalarını yürütürken müziğin zihin açıcı yönünden faydalanırlar. Ancak Güney’in resimleri
yüzeysel bir ilişkinin dışında derinlikli bir yansıma ile yüzeyde vücut buluyor. Henri Lefebvre, Ritimanaliz metninde (2017) şöyle yazar,
“Ritimlerin tüm düzensizlikleri çatışmalı etkiler yaratır; bozar ve aksatır, genelde derin, bölgesel ve artık işlevsel olmayan bir aksamanın belirtisidir. Daha sonra bir icat, bir yaratıyla
doldurulmak üzere zamanda bir boşluk, bir delik de yaratabilir. Bu ancak bireysel ya da
toplumsal olarak bir krizden geçerek olur. Aksamalar ve krizlerin kaynakları ve etkileri daima ritimlerde ve ritimler üzerinde olur.”
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Musa Güney’in resimleri de bu anlamda doğaya dair böyle bir çağrıda bulunur. Resminin içerisindeki ‘fırça düzensizliği’ sizi resmin merkezine çekiyor. Ve izleyicisini bireysel bir hesaplaşmaya davet ediyor. Bu da bireyi bir ruhsal arınma ya da yaygınlaşan doğa talanın sorgulanmasına
sevk ediyor.
Bazı sanatçılar kullandıkları resim diliyle anılırlar. Modern isimlerden örnek vermek gerekirse;
Cezanne, Monet, Hopper, Kandisky ve Miro bunların başında gelir. Bu isimler elbette çoğaltılabilir. Sizler resmin bütününü görmeden dahi çizgilerden ve renk kullanımından o resmin kime
ait olduğuna dair bir yorumlamada bulunabilirsiniz. Bu durum sanat disiplinlerinin neredeyse
tamamında böyledir. Müzik, şiir ve sinema için de aynı çıkarımda bulunulabilir. Şair Ahmet Haşim şiirin nesirden çok müziğe yakın olduğunu ve ayrıca anlamlarını okuyucunun ruhundan alan
şiirleri, en güzel şiirler olarak nitelendirir. Şiirde kimi bölümlerin kuşkulu ve belirsiz kalmasını bir
yanılgı ve bir eksiklikten ziyade, şiirin güzelliği bakımından gerekli bir durum olduğunu ifade
eder. Bu minvalde Musa Güney’in resimlerine de böyle bir izlekten bakılabilir. Tercih ettiği renk,
form ve figürleri kendine özgü bir kimlik oluşturuyor. Kendisine dair geliştirdiği bu üslup şüphesiz ki özgünlüğünden kaynaklanmaktadır. Gilles Deleuze, resmin bir şeyleri temsil etmek gibi bir
zorunluluğu olmadığından bahseder tartışmalarında. Resmin doğrudan duygu ile iltisaklı yönünü
vurgular. Musa’nın resimlerinde de doğada bulunan somut nesneleri dönüştürmeleri sayesinde
ya da görmek istediği gibi görmeye çalışırken bir biçimde kendisi ile özdeşleşirsiniz.
Musa Güney resmi pek çok açıdan ele alınabilir. Üzerine konuşup, tartışılabilir. Müzik ilişkisi
dışında resimlerinin temel gücünü oluşturan bir diğer özelliği ise parça-bütün ilişkisi olarak karşımıza çıkar. Güncel sanat pratiklerinde sıklıkla karşımıza çıkan yapı-bozum ve alımlama estetiği,
sanatta bir arayışın temsilini oluşturmaktadır. Alımlama estetiği izleyiciye mevcut sanatsal kural
ve beğenilerin dışında, resme her baktığında yeni bir anlam ve düşünce üretmeye sevk eder.
Güney, resminde doğayı size bütünü ile yansıtmaktan ziyade bunu parçalayarak göstermeyi
tercih eder. Onun resimlerinde tabiata ait farklı kesitleri görmek mümkün. Ağaçların ve canlıların
çeşitli yansımasını görebilirsiniz. Bu durum, izleyicisine keyifli bir seyir oluşturmanın yanı sıra düşünsel olarak da kendisi ile bir ilişki kurmasını zorunlu hale getirir.
Hamza Algül
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The Armonica Of Musa Güney’s Painting
Music and painting are seen as two different art branches in terms of their conditions of existence.
Music is perceived by the ear, while painting with the eye. Despite the contrasts between them, we
encounter many interactions between these two branches of art in 20th century art. Expressions
such as the color of the sound or the sound of the color have become a common use in the 20th
century. It is possible to see various artistic application examples in our country regarding this.
Burhan Doğançay’s painting “Blue Symphony”, which he made in 1987 to be exhibited at the 1st
Istanbul Biennial, is one of the important works that can be given as an example in this sense.
The famous composer Kamran Ince has prepared a composition by inspiring “Blue Symphony”
of Doğançay; thus, he represented the interaction of two local artists based on two different art
categories. We have seen another example of this painting-music relationship that we are not
foreign to in Mehmet Mahir’s Bach interpretations. The feature that makes this painting form
interesting is that the notes and colors complement each other and correspond almost to each
other. But the following questions come to mind, how can colors and notes harmonize? Do
colors have a notational value, do notes have a color equivalent? The only answer we can give is
that there is no such combination. But we have to admit that colors evoke certain sounds in the
audience confronting the art piece. The artist can make us feel the vibration, range of sounds
and stops in music with the color and brush transitions he uses in his painting. In each layer, in
each range of brush strokes, the distance on the surface is almost as if there is a sound gap. This
feeling tells us that painting has a rhythm and color has a sound.
In this sense, artist Musa Güney’s work is one of the most important works showing painting’s
relationship with the rhythm. When I first encountered the Musa Güney’s painting, the layers
of color directly formed a rhythm for me, and I started to make sense of the paintings through
the relationship between color and rhythm. As a matter of fact, in one of our conversations with
Güney, he mentioned that he had been working on notes for many years and that music was in
a relationship with painting in this sense. Certainly, many artists benefit from the mind-opening
aspect of music while carrying out their work. However, Güney’s paintings come into being with
a deep reflection rather than a superficial relationship with music. Henri Lefebvre writes in his
text entitled Rhytmanalysis (2017),
“All irregularities of rhythms create conflicting effects; disrupts and disrupts; it is often a
symptom of a deep, regional and dysfunctional setback. An invention can then create
a void, a hole in time, to be filled with a creation. This can only happen through a crisis,
individually or socially. The sources and effects of setbacks and crises are always on
rhythms and rhythms.”
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The paintings of Musa Güney also make such a call to nature in this sense. The ‘irregularity of
the brush’ in the picture draws you to the center of the picture. And he invites his audience to an
individual and internal feud. This leads the individual to a spiritual purification or to question the
spreading nature plunder.
Some artists are known by the language of painting they use. To give some examples of modern
names; Cezanne, Monet, Hopper, Kandisky and Miro are among the most significant of them.
These names can of course be duplicated. Even without seeing the whole painting, you can
make an interpretation of who this art piece belongs to, by looking at the usage of lines and
color. This is the case in almost all art disciplines. The same can be inferred for music, poetry,
and cinema. The poet Ahmet Haşim says that poetry is closer to music than prose, and he also
describes poems that take their meaning from the reader’s soul as the most beautiful poems. He
expresses that some parts of the poem remain suspicious and uncertain, rather than a mistake
and a deficiency, but a necessary condition for the beauty of the poem. In this respect, the
paintings of Musa Güney can also be viewed from such a theme. The colors, forms and figures
he prefers to create a unique identity. This style he developed for himself is undoubtedly due to
his originality. Gilles Deleuze mentions in his discussions that painting does not have to represent
something. It emphasizes the aspect of the painting that is directly associated with the emotion.
In the paintings of Moses, you identify with himself in some way, by transforming the concrete
objects in nature or trying to see as he wants to see.
The Musa Güney picture can be viewed from many angles. It can be talked about and discussed.
Apart from the relationship with music, another feature that forms the main strength of his paintings
appears as the part-whole relationship. The deconstruction and reception aesthetics, which we
frequently encounter in contemporary art practices, constitute the representation of a search in
art. The aesthetics of reception encourages the viewer to produce a new meaning and thought
whenever they look at the painting, apart from the existing artistic rules and tastes. Güney prefers
to show nature in his painting by shattering rather than reflecting it to you in its entirety. It is
possible to see different sections of nature from his paintings. You can see the various reflection
of trees and creatures. This situation makes it necessary to establish an intellectual relationship
with himself as well as creating an enjoyable view for the audience.
Hamza Algül
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Mağara 2 / Cave 2
Tüyb - Oil on Canvas, 2020, 50 x 50 cm

Ormanın Derinlikleri / Depths of the Forest
Tüyb - Oil on Canvas, 2020, 50 x 50 cm

13

14

Değişmeyen Doğa 1 / Unchanging Nature 1
Tüyb - Oil on Canvas, 2020, 50 x 50 cm

Değişmeyen Doğa 2 / Unchanging Nature 2
Tüyb - Oil on Canvas, 2020, 50 x 50 cm

15
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Değişmeyen Doğa 4 / Unchanging Nature 4
Tüyb - Oil on Canvas, 2020, 40 x 40 cm

Savaşın Derinlikleri / Depths of the Warfare
Tüyb - Oil on Canvas, 50 x 50 cm

17

18

Arzu / Desire
Tüyb - Oil on Canvas, 50 x 50 cm

Odun 1 / Wood 1
Tüyb - Oil on Canvas, 2020, 50 x 50 cm

19

20

Çıkarsama / Inference
Tüyb - Oil on Canvas, 2020, 50 x 50 cm

Detay / Detail
21

22

Trajik Akış / Tragic Flow
Tüyb - Oil on Canvas, 2020, 50 x 50 cm

Zihin Açma / Illimunation
Tüyb - Oil on Canvas, 2020, 50 x 50 cm

23

24

Savaşın Derinlikleri 2 / Depths of the Warfare 2
Tüyb - Oil on Canvas, 2020, 50 x 50 cm

Detay / Detail
25

26

Işık 2 / Luz 2
Tüyb - Oil on Canvas, 2019, 100 x 75 cm

Işık / Luz
Tüyb - Oil on Canvas, 2019, 75 x 100 cm

27

28

Ateş / El Fuego
Tüyb - Oil on Canvas, 2019, 75 x 108 cm

Kanlı Orman / Bloody Forest
Tüyb - Oil on Canvas, 2019, 75 x 108 cm

29

30

Parçalar 2 / Bits 2
Tüyb - Oil on Canvas, 2019, 195 x 320 cm31

32

Tundra / Tundra
Tüyb - Oil on Canvas, 2020, 150 x 200 cm

Odun 2 / Wood 2
Tüyb - Oil on Canvas, 2020, 150 x 200 cm

33

34

Özlem 2 / Aspiration 2
Tüyb - Oil on Canvas, 2020, 150 x 150 cm

Gün batımı / Sunset
Tüyb - Oil on Canvas, 2020, 150 x 150 cm

35

36

Kıyamet Günü / Doomsday
Tüyb - Oil on Canvas, 2019, 150 Ø

Detay / Detail
37

38

Gemide / On The Boat
Tüyb - Oil on Canvas, 2020, 60 Ø

Dalgalar / Waves
Tüyb - Oil on Canvas, 2020, 60 Ø

39

40

Kıyamet Günü 2 / Doomsday 2
Tüyb - Oil on Canvas, 2020, 140 Ø

Tutulma / Eclipse
Tüyb - Oil on Canvas, 2020, 125 Ø

41

42

Odun ve Su / Wood and Water
Tüyb - Oil on Canvas, 2020, 70 Ø

Detay / Detail
43

44

Akış / Flow
Tüyb - Oil on Canvas, 2018, 107 x 94 cm

Ahenk 2 / Harmony 2
Tüyb - Oil on Canvas, 2018, 107 x 94 cm

45

46

Ahenk 5 / Harmony 5
Tüyb - Oil on Canvas, 2018, 75 x 190 cm

47

48

Ahenk 7 / Harmony 7
Tüyb - Oil on Canvas, 2016, 150 x 300 cm

Ateş 2/ El Fuego 2
Tüyb - Oil on Canvas, 2016, 150 x 300 cm

49

50

Düşünceli Dallar / Thoughtful Branches
Tüyb - Oil on Canvas, 2017, 70 x 190 cm

Detay / Detail
51

52

Ormanın Derinlikleri 2 / Depths of the Forest 2
Tüyb - Oil on Canvas, 2020, 80 x 200 cm

53

54

Patika / Path
Tüyb - Oil on Canvas, 2020, 80 x 200 cm

Ateş ve Deniz / El Fuego y el Mar
Tüyb - Oil on Canvas, 2019, 195 x 300 cm

55

Zihinsel Arınma / Intellectual Clarification

56
Tüyb - Oil on Canvas, 2020, 50 x 82 cm

57

58

İnşa / Building
Tüyb - Oil on Canvas, 2020, 80 x 160 cm

Düşünceli Dallar / Thoughtful Branches
Tüyb - Oil on Canvas, 2020, 90 x 190 cm

59

60

Haz / Zest
Tüyb - Oil on Canvas, 2020, 34 x 100 cm

61

62

Arzu 2 / Desire 2
Tüyb - Oil on Canvas, 2020, 140 x 200 cm

Sazlık / Reeds
Tüyb - Oil on Canvas, 2020, 140 x 200 cm

63

64

Parçalar / Bits
Tüyb - Oil on Canvas, 2020, 150 x 150 cm

Detay / Detail
65

66

Grapevine
Tüyb - Oil on Canvas, 2020, 100 x 130 cm

Kırıntı / Scraps
Tüyb - Oil on Canvas, 2020, 40 x 48 cm

67

68

Unchanging Nature 3 / Değişmeyen Doğa 3
Tüyb - Oil on Canvas, 2020, 50 x 50 cm

Yağmur Damlaları / Rain Drops
Tüyb - Oil on Canvas, 2020, 52 x 45 cm

69

70

Palet / Palette
Tüyb - Oil on Canvas, 2018, 74 x 70 cm

Öfke / Rage
Tüyb - Oil on Canvas, 2020, 40 x 34 cm

71

72

Doğa Ana / Mother Nature
Tüyb - Oil on Canvas, 2020, 110 x 200 cm

Yağmur Damlaları 3 / Raindrops 3
Tüyb - Oil on Canvas, 2017, 125 x 170 cm

73

74

Ateş 3 / El Fuego 3
Tüyb - Oil on Canvas, 2017, 195 x 300 cm75

Musa Güney

1974 Artvin, Yusufeli doğumlu. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümünden 1999 yılında mezun oldu. Aynı yıl
İstanbul’a yerleşti. Grafik tasarım alanında birçok firmada art direktör
olarak çalıştı. Aynı zamanda üniversite yıllarında başlayan profesyonel
resim hayatını İstanbul’da da devam ettirdi. Çalışmaları ile çok sayıda
ödülün sahibi oldu. Grafik ve resim alanında 21 kişisel sergi açtı. Eserleri ile Türkiye’de ve yurtdışında birçok karma sergide yer aldı. Uluslararası resim çalıştayları, sanat fuarları ve bienallerde jüri üyeliği ve
danışmanlık gibi pozisyonlarda görev aldı. Eserleri Türkiye’de özel ve
kamu ko-leksiyonlarının yanı sıra aralarında İtalya, Almanya, Amerika,
İngiltere, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Kuzey Kore ve Peru başta
olmak üzere uluslararası koleksiyonlarında yer almaktadır. Sanatçının
resim te-masını belirleyen en önemli imgelem tabiattır. Resimlerinde
doğa objektif bir gerçeklik olarak değil, kendi-sindeki izdüşümlerinden
hareketle yer alır. Fotoğraf alanında da özgün ve soyut eserlere imza
atan Musa Güney, resim çalışmalarını halen Beyoğlu’nda ve Yeşilpınar’daki atölyesinde sürdürmektedir.
Sergiler:
2021 – Karma Sergi, Yakınlaşma, Galeri Kambur, İstanbul
2020 – Karma Sergi, Balaban Sanat Galerisi, İstanbul
2020 – Frekans Sergi, Galery Soyut, Ankara
2020 – Solo Sergi, Bodrum LOFT Sanat Etkinliği, İstanbul
2020 – Karma Sergi, Korart Sanat Galerisi, Adana
2020 – Solo Exhibition Galery BASAD, İstanbul
2020 – 1. Uluslararası İstanbul Sanat Antika Fuarı, İstanbul
2019 – Unesco Uluslararası Sanat Sergisi, Kore
2019 – 30. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı “Neoartgallery” Etkinliği, İstanbul
2019 – Contemporary Sanat Fuarı, Forli / Italy
2019 – Kişisel Sergi, Baartgallery, Bari / Italy
2019 – Uluslararası Sanat Workshop Rahovec / Kosova
2019 – Niğbor Artist Workshop Niğde / Türkiye
2019 – International Artist Fair Genova / Italy
2019 – International Artist Fair Parma / Italy
2018 – 29. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı “Neoartgallery Etkinliği” / İstanbul
2018 – International Artist Fair Parma / Italy
2018 – Niğbor Artist Workshop Niğde / Türkiye
2018 – International Artist Workshop Dalyan / Türkiye
2018 – Kökler Resim Sergisi / İstanbul
2018 – International Artist Fair Cesena Solo Exhibition / Italy
2018 – International Artist Fair Vernice Euroexpoart / Italy
2017 – Solo Exhibition Galery Russo / Türkiye
2017 – Solo Exhibition Natıonal Galery Novı Pazar / Sırbıa
2017 – International Artist Fair Parma / Italy
2017 – International Artist Workshop Rahovec / Kosova
2017 – International Artist Workshop Dalyan / Türkiye
2017 – International Artist Fair Vernıce / Italy
2017 – Far-Close-Space Galery Russo / Türkiye
2016 – Solo Exhibition Galery Soyut / Ankara
2016 – International Artist Workshop Prıstina / Kosova
2016 – International Artist Fair Parma / Italy
2016 – Quintessenze Exhibition / Italy
2016 – Solo Exhibition Galery Armonı / Ankara
76

2016 – International Artist Fair Vernice / Italy
2016 – International Artist Workshop Plav / Montenegro
2016 – International Artist Workshop Nis / Sırbıa
2015 – International Artist Workshop Bihaç / Saraybosna
2015 – International Artist Workshop Plav / Montenegro
2015 – Expo Diaspora Bocholt / Almanya
2014 – Kişisel Sergi / Sakarya Sanat Galerisi / Sakarya
2014 – Expo Diaspora Bocholt / Almanya
2014 – International Artist Workshop / Montenegro
2014 – Ekspozita Hijet E. Bardha / White Shadows Exhibition / Makedonya
2014 – 24. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı “Non I Art Etkinliği” / İstanbul
2014 – “Gerçek- Reality’’ International Exhibition / Kıbrıs
2014 – “Moct Bridge” International Exhibition / Makedonya
2014 – “Bire bir’’ Karma Sergi / Medica Çağdaş Sanat Galerisi / İstanbul
2014 – Kişisel Sergi / Zeytinburnu Kültür Merkezi / İstanbul
2013 – 2001 Sanat Galerisi / Öğretmen Sanatçılar Sergisi / İstanbul
2013 – 23. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı “Non I Art Etkinliği” / İstanbul
2013 – Ekspozita Hijet E. Bardha / White Shadows Exhibition / Piriştina / Kosova
2013 – Erzurum Atatürk Ünv. / Güzel Sanatlar Fakültesi / Resim ve Heykel Sergisi / İzmir
2013 – 1.Uluslararası Sanat Çalıştayı / Kıbrıs
2013 – Korea Turkey Joint Art Exchanges / İstanbul
2013 – 1.International Artist Workshop / Tekirdağ
2013 – 1.International Artist Workshop / Şarköy
2013 – Sağlıkta Sanat Eli Konulu Canlı Performans / Tekirdağ
2012 – Mali Format Novi Pazar Ünv. / Sanat Galerisi Karma Sergi / Makedonya
2012 – Galeri Binyıl / Karma Sergi / İstanbul
2012 – 22. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı “Doğuyorum Sanat Grubu Etkinliği” / İstanbul
2012 – Deniz Kuvvetleri Komutanlığı/ “12.Deniz Ve İnsan” Konulu Resim Yarışması Sergisi / Harbiye Askeri Müze / İst.
2012 – Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi / Karma Sergi / İzmir
2012 – Uluslararası Ödemiş Ressamlar Sempozyumu / İzmir
2012 – Rh+Art Gallery “Brand İt’’ Karma Sergi / İstanbul
2012 – Seferihisar Belediye Başkanlığı Yeni Kültür Merkezi Karma Sergi / İzmir
2012 – Akşit Kültür Sanat Atölyesi/ Seferihisar Çalıştayı / İzmir
2012 – “Yedi İz Yedi İmge” / Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Kocaeli
2012 – Küçükçekmece Belediyesi / “Serbest Konulu Resim Yarışması” Küçükçekmece / İstanbul
2012 – Ümraniye Belediyesi “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye 2013” Resim Yarışması İkincilik Ödülü / İstanbul
2011 – Tüyap 2011 Sanat Fuarı “Doğuyorum Sanat Grubu Sergisi” / İstanbul
2011 – BASAD / Karma Sergi / İstanbul
2011 – Mevlana Konulu Karma Sergi” / Art Galeri / İstanbul
2011 – “İstanbul Konulu Karma Sergi” / Art Galeri / İstanbul
2011 – Küçükçekmece Belediyesi / “Serbest Konulu Resim Sergisi” / Küçükçekmece / İstanbul
2011 – “Yol ve Seyahat Konulu Resim Yarışması” / Ümraniye / İstanbul
2011 – “Yol ve Seyahat Konulu Resim Yarışması, / Mansiyon” Ümraniye/İstanbul
2010 – Deniz Kuvvetleri Komutanlığı / “11.Deniz ve İnsan Konulu Resim Yarışması” / Harbiye Askeri Müze / İstanbul
2010 – “Art Galeri / Karma Sergi” / İstanbul
2010 – “Beyoğlu, Çiftlikköy Sergisi” / Yalova
2010 – “Beyoğlu & Beyoğlu Sergisi” / (Beyoğlu Belediyesi / Sergi Salonu) / İstanbul
2010 – “Dünya Kadınlar Günü Sergisi” / AFEM Kültür Merkezi / Bakırköy
2008 – Tüyap 2008 /18 İstanbul Sanat Fuarı / “Doğuyorum Sanat Grubu” / İstanbul
2008 – Şehit Hasan Rıza Sergi salonu / “Harbiye Askeri Müzesi” / İstanbul
1999 – Kişisel Sergi / Erzurum
1998 – Rize Ticaret Borsası / “Amblem Yarışması” / Birincilik Ödülü
1997 – Hava Meydan Komutanlığı / “Amblem Yarışması” Birincilik Ödülü / Erzurum
1996 – Atatürk ÜNV. Kazım Karabekir Eğitim FAK. / “Amblem Yarışması” Birincilik Ödülü / Erzurum
1996 – Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / “Karma Sergi” / Erzurum
1993 – “Kişisel Sergi” Rize Kültür Merkezi / Rize
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Musa Güney

Musa Güney was born in Artvin, Yusufeli in 1974. He completed primary education in Rize. In 1999, he graduated from Atatürk University
Faculty of Fine Arts as a graphics designer. The same year he moved
to Istanbul and worked as an art director in different firms in the field of
graphics designing. In the meantime, he continued professional painting career which started in the early years of his university life. He held
seven personal exhibitions in the field of graphics and painting. He
joined more than thirty group exhibitions and won a lot of awards. His
work of art took place in both private and public collections. He is one
of the founders of the art group named “Doğuruyorum” and member of
the board of directors of the organization “Beyoğlu Plastic Arts”. He is
still the secretary of the organization. His enthusiast to the nature is the
most important inspiration resource for his paintings. In his works the
nature is not reflected as an objective reality, but it is the projection of
his feelings about the nature itself. Güney continues to produce work of
art in my office in Beyoğlu and Yeşilpınar.
Exhibitions:
2020 – Solo Exhibition – Bodrum Loft Art Events – Istanbul
2020 – Solo Exhibition – Gallery Basad – Istanbul
2020 – 1st International Istanbul Antiques Art Fair – Istanbul
2019 – UNESCO International Art Special Exhibition – South Korea
2019 – 30th International Istanbul Art Fair “Neo Art Gallery” Event – Istanbul
2019 – Contemporary Art Fair – Forli / Italy
2019 – Solo Exhibition – Ba Art Gallery – Bari / Italy
2019 – International Artist Workshop – Rahovec/Kosovo
2019 – Niğbor Artist Workshop – Niğde / Turkey
2019 – International Artist Fair – Genova / Italy
2019 – International Artist Fair – Parma / Italy
2018 – 29th International Istanbul Art Fair “Neo Art Gallery” Event – Istanbul
2018 – International Artist Fair – Parma / Italy
2018 – Niğbor Artist Workshop – Niğde / Turkey
2018 – International Artist Workshop – Dalyan / Turkey
2018 – Kökler Art Workshop – Istanbul
2018 – International Artist Fair Cesena – Solo Exhibition – Italy
2018 – International Artist Fair Vernice EuroExpoArt – Italy
2017 – Solo Exhibition – Gallery Russo – Turkey
2017 – Solo Exhibition – National Gallery Novi Pazar – Serbia
2017 – International Artist Fair – Parma/Italy
2017 – International Artist Workshop – Rahovec / Kosovo
2017 – International Artist Workshop – Dalyan / Turkey
2017 – International Artist Fair – Vernice / Italy
2017 – Far-Close-Space Gallery Russo – Turkey
2016 – Solo Exhibition – Gallery Soyut – Ankara
2016 – International Artist Workshop – Pristine / Kosovo
2016 – International Artist Fair – Parma / Italy
2016 – Quintessenze Exhibition – Italy
2016 – Solo Exhibition – Gallery Armoni – Ankara
2016 – International Artist Fair – Vernice / Italy
2016 – International Artist Workshop – Plav / Montenegro
2016 – International Artist Workshop – Nil / Serbia
2015 – International Artist Workshop Bihaç / Sarajevo
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2015 – International Artist Workshop – Plav / Montenegro
2015 – Expo Diaspora Bocholt – Germany
2014 – Personal Exhibition – Sakarya Art Gallery – Sakarya
2014 – Expo Diaspora Bocholt – Germany
2014 – International Artist Workshop – Montenegro
2014 – Ekspozita Hijet E. Bardha – White Shadows Exhibition – Macedonia
2014 – 24. International Istanbul Art Fair “Non I Art Event” – Istanbul
2014 – “Gerçek-Reality” International Exhibition – Cyprus
2014 – “Moct Bridge” International Exhibition – Macedonia
2014 – “Bire bir” Composite Exhibition – Medica Contemporary Art Gallery – Istanbul
2014 – Personal Exhibition – Zeytinburnu Cultural Center – Istanbul
2013 – 2001 Art Gallery – Teacher-Artists Exhibitions – Istanbul
2013 – 23. International Istanbul Art Fair “Non I Art Event” – Istanbul
2013 – Ekspozita Hijet E. Bardha – White Shadows Exhibition – Piriştina / Kosova
2013 – Atatürk University Fine Arts Faculty – Painting and Sculpture Exhibiton – İzmir
2013 – 1. International Art Workshop – Kıbrıs
2013 – Korea Turkey Joint Art Exchanges – Istanbul
2013 – 1. International Artist Workshop – Tekirdağ
2013 – 1. International Artist Workshop – Şarköy
2013 – “Sağlıkta Sanat Eli” Live Performance – Tekirdağ
2012 – Mali Format International Novi Pazar University – Composite Exhibition – Macedonia
2012 – Gallery Binyıl – Composite Exhibition – Istanbul
2012 – 22th International Istanbul Art Fair “Doğuyorum Art Event” – Istanbul
2012 – Turkish Naval Forces Command – “12th Sea and Humans” Art Competition Exhibitions – Harbiye Military Museum – Istanbul
2012 – Ödemiş Municipality Cultural Center – Composite Exhibition – İzmir
2012 – International Ödemiş Artists Symposium – İzmir
2012 – Rh+ Art Gallery – “Brand It” Composite Exhibition – Istanbul
2012 – Seferihisar Municipality New Cultural Center – Composite Exhibition – İzmir
2012 – Akşit Cultur & Art Atelier – Seferihisar Workshop – İzmir
2012 – “Yedi İz Yedi İmge” – Kocaeli University Fine Arts Faculty – Kocaeli
2012 – Municipality of Küçükçekmece – “Free Subjected Art Competition” – Istanbul
2012 – Municipality of Ümraniye “Turkey on its 100th Independecy Day, 2013” – Award of the Second Place – Istanbul
2011 – TUYAP 2011 Art Fair “Doğuyorum Art Group Exhibition” – Istanbul
2011 – BASAD – Composite Exhibition – Istanbul
2011 – “Mevlana” Composite Exhibition – Art Gallery – Istanbul
2011 – İstanbul Composite Exhibitions – Art Gallery – Istanbul
2011 – Municipality of Küçükçekmece – “Free Subjected Art Competition”- Küçükçekmece / Istanbul
2011 – “Road & Travel” Subjected Art Competition – Ümraniye/Istanbul
2010 – Turkish Naval Forces Command – “11th Sea and Humans” Art Competition Exhibitions – Harbiye Military Museum – Istanbul
2010 – İstanbul Composite Exhibitions – Art Gallery – Istanbul
2010 – “Beyoğlu & Beyoğlu Exhibition” – Municipality of Beyoğlu – Istanbul
2010 – “World Women’s Day Exhibition” – AFEM Cultural Center – Bakırköy
2008 – TUYAP 18th International Art Fair – “Doğuyorum” Art Group Exhibition – Istanbul
2008 – Martyr Hasan Rıza Exhibition Center – Harbiye Military Museum – Istanbul
1999 – Personal Exhibition – Erzurum
1998 – Rize Commodity Exchange – “Emblem Competition” – 1st Place
1997 – Airport Base Command – “Emblem Competition”- 1st Place – Erzurum
1996 – Atatürk University – “Emblem Competition” – 1st Place – Erzurum
1996 – Atatürk University Fine Arts Faculty – “Composite Exhibition” – Erzurum
1993 – Personal Exhibition – Rize Cultural Center – Rize
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