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“Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile hazırlanan bu projenin içeriği hiçbir surette Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk (destek alan) 
İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği’ne aittir.”

“The content of this project, which created with the support of the Republic of Turkey Ministry 
of Culture and Tourism, no way reflects the opinions of the Republic of Türkiye Ministry of 
Culture and Tourism; and the sole responsibility for the content belongs to the (supported) 
Istanbul Association of Intercultural Art Dialogues.”

Bu katalog 14 Ocak / 24 Şubat 2022 tarihleri arasında AKM Galeri de gerçekleştirilen ‘’Birlikte 
var olmak’’ sergisi için 1000 adet basılmıştır. 

1000 copies of this catalog were printed for the “Coexistance” exhibition that will be held at 
AKM Gallery between January 14 / February 24, 2022.





BiRLiKTE VAR OLMAK
Toplum her ne kadar ortak geçmiş ve kültüre sahip insanların bir araya gelmesiyle oluşmuş bir varlık 
alanı ise de, bireylerin mülkiyetinde değildir. Canlının duygu ve davranışlar dışındaki ruhsal süreç 
ve etkinlikler bütününün ilk formu olan ‘’kültür’’ uzlaşmanın ana fikrini oluşturur. Temel hak ve 
özgürlüklerini dilediği biçimde yaşayan toplumlarda, birey kendini, toplumu ve dünyayı keşfetme alanı 
bulur ve farkındalığı artar. İlişkileri ile de kültürel dünyayı şekillendirir. Kültürün içindeki gelenek 
ise ortak ruhun, mirasın olgunlaşmasıdır. Birlikte yaşamanın düşünsel içeriğinin yapı taşı ise ‘’ortak 
dünya’’dır. Temeli birlikte var olmaya  dayalı sistemlerde yaşam, eşit, adil, özgür ve ortak üretime 
dayalı bir süreklilik gerektirir. Bireyler arasındaki ilişkilerin düzeni, davranış kalıpları -ki bunlar dil 
ve kültür sayesinde oluşur- dengelidir. Toplumlardaki bireysellik ‘’biz’’e dönüştüğünde ‘’gerçek ortak 
yaşam’’ın temelleri atılmış olur. Aksi halde kopuş ve yok oluşlar kaçınılmaz olur.

Tüm bu döngü içinde ve tanıklıklarla bir noktada ortaya çıkan farkındalıklar, ifade alanları, biçimleri 
aramaya başlar. Bu, kimi zaman kelimeler ile kimi zaman ise sembolik anlatımlar olur. İşte bu 
farkındalıklar ve aktarım ihtiyacının duygu, düşünceyle birleşmesinde doğar sanat ve sanatçı.  
Güçlü bir üretme ihtiyacına sahip sanatçılar için her şey tetikleyici olabilir, bir bağ kurar sanatçı 
kendiliğinden, birbirini takip eden, bir zincir gibi birbirine eklenen ve tamamlanan bir süreçtir bu. 
Yaşamsal ve toplumsal sorunların benliğindeki yansımaları seçtiği ifade tarzıyla ortaya çıkar. 
Sorunu sadece ifade aktarmaya çalışmaz zaman zaman dönüştürmek de ister. Anlamlar anlaşılır, 
mesajlar alınır, doğrular bulunur, umutsuzluk içindeki umutlar yeşerir. Parçaları birleştirirken 
kullandığı anlatımlara yüklediği görsel algı ile de sanatını zenginleştirir. Sanat ilim değildir, ancak her 
sanatçının üretimlerinde kendine has bir dil ve ilim vardır çünkü sanat süreklidir. Her izleyicinin algısı 
ve yeniden okumasıyla eser sürekliliğini devam ettirir. Simgeseldir, görüneni değil içerdiği anlamların 
kavranmasını ister. Her okumayla devinir, değişir, yeniden doğar, evrensel boyuta taşınır. 

“Tabularasa Transnational Art Platform”, on farklı kültürden ve disiplinden yirmi  sanatçıyı, bugün 
evrenin ortak sorunu olan küresel ısınma, iklim krizi, ekolojik dengenin bozulması/korunmasıyla ilgili 
farkındalığın artmasını vurgulamak amacıyla bir araya getirdi. 

Toplumsal bilincinin oluşturulmasında büyük önem taşıyan sanat ve çoğulcu, çözümleyici ortak bir 
küresel mücadele çağrısı amacında olan sanatçılar, bizleri yok olma tehlikesi içindeki  güzelliklere ve 
değerlere karşı duyarlı olmaya çağırıyorlar. Sürdürülebilirliği sağlamak için artık herkesin bir yaşam 
biçimi olarak benimsemesi gerekli olan “Biz dünyayı atalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan 
ödünç aldık” ifadesine yeniden bakmalı ve yeryüzünün biricikliğine yapılan vurguyu göz ardı 
etmemeliyiz. İnsanlık için. Gelecek için. Korumak için. Yaşatmak için.

Küratör Beste Gürsu

BiR ALAN VE iFADE ARAYIŞI 



COEXISTENCE
Although society is an asset formed by the combination of people with a common past and culture, it 
is not dominated by individuals. “Culture” is the first form of living thing; the emotions, behaviors, 
spiritual processes and activities as a whole, forms the main idea of reconciliation. In societies that 
live their fundamental rights and freedom as they like; their awareness increases and they find a 
space to explore themselves, the society and the World. Thus, they shape the cultural world through 
the relations they create. The tradition in the culture is the maturating of the common spirit, the 
heritage while foundation of the content of living together is the “common world”. Life; in co-existing 
based systems, requires a continuity based on equal, fair, independent and joint production. The 
order, behavioral patterns of relations between individuals– which forms by language and culture 
– are balanced. The foundation of “real co-existing life” will be happen when the individuality in 
societies turn into “we”, instead of “me”. Otherwise, rupture and extinction will be inevitable.

The awareness that emerges at one point in this whole cycle and with the testimonies, begins to 
search for areas of expression and forms. Sometimes this can be with words and sometimes with 
symbolic expressions. Art and artist are born from the union of awareness and transfer need with 
emotion and thought. For artist with a strong eager to produce, anything can be a trigger. The artist 
spontaneously creates a bond, it is a process that’s added and completed like a rings of a chain. The 
reflections of vital and social problems in their personality, emerge with the style of expression they 
choose. Artists do not only try to express the problem, they also want to transform it from time to 
time. Meanings will be understood, messages will be received, truths will be found, hopes will be 
sprout. The artists also richens their art with the visual perception they attribute to the narratives 
they use while combining the pieces. Art is not science, but every artist has their unique language 
and science in their production because art is continuous. Since the perception of each viewer is 
different, the work can be read differently each time, so it maintains its continuity. Art is symbolic, it 
does not want the be visible, it wants audience to see deeper meanings it contains. With each reading, 
it moves, changes, born again, and transports to the universal dimension.

“Tabularasa Transnational Art Platform” brought twenty artists from ten different cultures and 
disciplines to emphasize and increase awareness of the common problem of the universe, global 
warming, climate crisis, and deterioration/protection of ecological balance.

Art, which has a great importance in the creation of social consciousness and the artists, are aiming 
to call for a pluralist and analytical global unity for the world wonders and values that are in danger 
of extinction. We should look at the statement “We did not inherit the earth from our ancestors, we 
borrow it from our children”, when we want to ensure sustainability. This mentality is now necessary 
for everyone to adopt and we should not ignore the emphasis on the uniqueness of the earth. For 
Humanity. For the future. For to protect. For keeping it alive.

Curator Beste Gürsu

A SEARCH FOR A SPACE 
AND AN EXPRESSION



ALi HASSAN DESIRE MOHEB ZANDI DOMINIC VIRTOSU
DOTUN POPOOLA EMRAH YüCEL EMRE NAMYETER
GIOVANNI CASELLATO GÖKSU GÜL GÜNNUR ÖZSOY
KADiR AKYOL KANG DONG HYUN LEV KHESIN
MERCAN DEDE OUCHHH RAŞiT ALTUN RUUD VAN EMPEL
SAFET ZEC SERVER DEMiRTAŞ SiNAN DEMiRTAŞ 
TiMUR KERiM iNCEDAYI



ALi

 HASSAN 

1956 yılında Katar, Doha’da doğdu. Katar Üniversitesi Tarih bölümünden mezun oldu. Belçika Lovan 
Üniversitesi ve ardından Kahire’de grafik sanatlar üzerine eğitimler aldı. 1972’de hat sanatıyla 
çalışmalarına başlayan Hassan, hayranı olduğu Arapça “nün” harfini yirmi yıldan fazla bir süredir 
araştırıyor. Geleneksel siyah beyaz Arap kaligrafisinden suluboya kompozisyonlarına, resimden 
heykele kadar sanatın farklı disiplinlerinde çalışmalarını sürdüren sanatçı, bugüne kadar Katar, 
İsviçre, Japonya, Fransa, Amerika, Almanya, İspanya, Danimarka, Hollanda, İngiltere, Mısır, Fas ve Arap 
Yarımadası ülkelerinde kişisel sergiler açtı, karma sergilere katıldı. Dünyanın prestijli koleksiyonları 
ve müzelerinde eserleri yer alan Ali Hassan yaşamını ve çalışmalarını Doha’da sürdürüyor.

He was born in Doha, Qatar at 1956. He graduated from Department of History of Qatar University. 
He studied graphic arts at Belgium Lovan University and then Cairo. Hassan, who started his work 
with calligraphy in 1972, has been researching the Arabic letter “nun”, which he admires for more 
than twenty years. He works in different disciplines of art from traditional black and white Arabic 
calligraphy to watercolor compositions to painting and sculpture. The artist had solo exhibitions and 
participated in group exhibitions in countries such as Qatar, Switzerland, Japan, France, America, 
Germany, Spain, Denmark, Netherlands, England, Egypt, Morocco and the Arabian Peninsula. Ali Hassan 
has his works in the prestigious collections and museums of the world. He continues to live and work 
in Doha. 

Şairler Köyü / Poets Village / 2021  / 180 x 280 cm 
Tuval Üzerine Karışık Teknik / Mixed Media on Canvas 



DESIRE

MOHEB ZANDI

1990 yılında Almanya Berlin’de doğdu. 2013’de  New York, Parsons School of Design’dan mezun oldu. 
Türkiye’deki çocukluk anılarından, büyükannesinin dokuma tezgâhında geçirdiği zamandan yola 
çıkarak, çalışmalarında geleneksel teknikleri modern motifler ve medyayla birleştirdi. Kişisel tarih ve 
kültürel kimliği ile bütünleşen büyük ölçekli, heykelsi duvar halıları üretti. Yaşamının ve yolculuklarının 
kaydı niteliğini taşıyan dinamik ve naif eserlerinde  kullandığı malzeme ve üretim tekniklerinin 
çeşitliliği, biçimsel ve kavramsal bir etki uyandırır. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa’da 4 kişisel 
sergi açan, Almanya, Belçika, Amerika ve Afrika’da dünyanın önemli galeri ve müzelerinde 20’den fazla 
karma sergiye katılan Desire Moheb-Zandi,  yaşamını ve çalışmalarını Paris’te sürdürüyor.

She was born in 1990 at Berlin, Germany. She graduated from Parsons School of Design, New York 
in 2013. In her works she combined traditional techniques with modern motifs and media, based on 
her childhood memories in Turkey and the time she spent at her grandmother’s loom. She produced 
large-scale, sculpture like tapestries that were integrated with her personal history and cultural 
identity. In her dynamic and naive works, which are the record of her life and journeys; the variety 
of materials and production techniques she uses creates a formal and conceptual effect. Desire 
Moheb-Zandi, who opened 4 solo exhibitions in the United States and France; has participated in more 
than 20 group exhibitions in the important galleries and museums in Germany, Belgium, America and 
Africa, continues her life and works in Paris.

Ateşe Doğru Yürümek / Fire Walking Through / 2021  / 281 x 170 cm
İpek, PVC, Alüminyum Çubuk, Plastik, Yün, Neopren, Kağıt, Sprey Boya, Naylon, Çakıl, Tel, Pamuk, Yağ Çubuğu, Akrilik Boya, Doku Jeli / 

Silk, PVC, Aluminium Bar, Plastic, Wool, Neoprene, Paper, Spray Paint, Stuffing, Nylon, Found Pebbles, Wire, Cotton, Oil Stick, 
Acrylic Paint, Texture Gel



DOMINIC

VIRTOSU

1983 yılında Romanya, Bükreş’te doğdu. 2013 yılında Bükreş, National University of Arts’ta yüksek 
lisansını tamamladı. Fransa,  Ecole des Beaux-Arts de Tourcoing’de profesör oldu. 2009-2013 yılları 
arasında ürettiği  eserlerde çevresini ve toplumun tüketici eğilimlerini geniş bir perspektiften 
vurgulayan Virtosu, 2013’ten sonra sanatında önemli bir adım olan görüntü temsili ile saf resim 
paradoksunun bütünleşmesini eserlerinin odağına aldı. Böylece her eserde kendine özgü bir dil 
yakaladı ve kendi teknik çözümlerini geliştirdi. Romanya, Fransa ve Almanya’da 10’un üzerinde kişisel 
sergi açan, birçok karma sergi ve etkinliklere katılan eserleri önemli kolleksiyonlarda yer alan 
sanatçı yaşamına ve çalışmalarına Tourcoing’de devam ediyor.

He was born in Bucharest, Romania at 1983. He completed his master’s degree at Bucharest National 
University of Arts in 2013 and become a professor at Ecole des Beaux-Arts de Tourcoing, France. 
In the works he produced between 2009 and 2013 the artist emphasized consumer tendencies of 
the environment and society from a broad perspective. After 2013, he focused on the pure painting 
paradox and integration of image representation, which was an important step in his art. Therefore, 
he captured a unique language in each work and developed his own technical solutions. Virtosu, held 
more than 10 solo exhibitions in Romania, France and Germany. The artist, who participated in many 
group exhibitions and events also has his works in important collections, continues his life and work 
in Tourcoing.

Etkileyci Dikenler / Mesmerizing Spikes / 2019 / 150 x 130 cm
Tuval Üzerine Yağlıboya / Oil Painting on Canvas



DOTUN

POPOOLA

1987 yılında Nijerya, Lagos doğdu. Nijerya, Obafemi Awolowo Üniversitesi’nde heykel ve resim 
bölümlerini bitirdi. Metal hurdaları bir mücevher gibi işleyerek geri dönüştüren ve metal heykelde 
kendine has bir dil  yaratan sanatçı; Nijerya’da,  Amerika Birleşik Devletleri’nde, Qatar’da  ve bir çok 
ülkede anıtsal  duvar heykelleri sergiledi. Hayatlara dokunma konusunda tutkulu olan Popoola yerel 
ve uluslararası düzeyde öğrenciler, profesyoneller, sivil toplum kuruluşları, sağlık kuruluşları, 
bakımevleri, yetimhaneler, rehabilitasyon merkezleri ve okullar için sanat atölyeleri düzenliyor. 
6 kişisel sergi açan, 43 karma sergi ve birçok uluslararası projeye katılan, uluslararası birçok 
kolleksiyonda eserleri yer alan sanatçı yaşamını ve çalışmalarını Nijerya, Osun’da sürdürüyor.  

He was born in Lagos, Nigeria at 1987. He graduated from Obafemi Awolowo University, Nigeria with a 
degree in sculpture and painting. Popoola, recycles metal scraps like jewelry and creates a unique 
style in metal sculpture. He has exhibited monumental wall sculptures in Nigeria, the United States, 
Qatar and many more countries. The artist organizes art workshops for local and international 
students, professionals, non-governmental organizations, health institutions, nursing homes, 
orphanages, rehabilitation centers and schools because he is passionate about having an effect on 
other lives through his artistic and leadership skills. Popoola, opened 6 solo exhibitions, participated 
in 43 group exhibitions and many international projects, and has his works in many important 
international collections, lives and works in Osun, Nigeria.

Boğa / The Bull / 2021 / 244 x 171 x 80 cm
Hurda, Pirinç Saksafon, Paslanmaz Çubuk, Yumuşak Çelik, Döküm Bronz, Bakır Levha, Otomobil Parçaları ve Akrilik Boyalar /
Scraps, Brass Sax, Stainless Rods, Mild Steel, Cast Bronze, Copper Plates, Auto Base, Automobile Parts and Acrylic Paints.



EMRAH

YüCEL

1981 yılında Bartın’da doğdu. Anadolu Üniversitesi’nde lisans eğitimini, Haliç Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Grafik Tasarım Ana Sanat dalında yüksek lisansını tamamladı. İngiltere merkezli 
The Calligraphy and Lettering Arts Society (CLAS)’ den mezun oldu. The International Association of 
Master Penman Engrossersand Teachers of Handwriting kuruluşunun üyesi olan sanatçı, kuruluşun 
her yıl düzenlediği uluslararası birçok etkinlikte workshop yürütücülüğü yaptı. Yurt içinde ve yurt 
dışında birçok sergiye katıldı. Yücel, beslendiği kültürden  eserine yüklediği içsel anlamla aynı zamanda  
insanî duyguları da ifade eden plastik bir dil geliştirdi. Eserlerindeki birlik, düzen, özgür kurgulanmış 
uygulama ve ifade biçimi ile kaligrafi sanatını evrensel değerlerde özgün bir kimlikle yorumluyor. 
Yaşamına ve çalışmalarına İstanbul’da devam ediyor.

He was born in Bartın at 1981. He completed his undergraduate education in Anatolian University and 
his master’s degree about Graphic Design Department of Social Sciences Institute in Haliç University. 
He graduated from the UK based The Calligraphy and Lettering Arts Society (CLAS).  The artist, who is a 
member of the International Association of Master Penman Engrossersand Teachers of Handwriting, 
has executed workshops in many events that the association organize every year.  He attended to 
many exhibitions at his hometown and abroad. Yücel created a plastic language which expresses 
human emotions, with the inner meaning he impose to his works from the culture he was fed up 
with. He interprets his calligraphy genuinely to global values with the unity, order, freely designed 
application and expression style. He continues his hife and works in Istanbul.

 Var-Yok / 2021 - 130 x 120 cm x 2 
Tuval Üzerine Yerleştirme / Placing on Canvas 



EMRE

 NAMYETER 

1984 yılında İstanbul’da doğdu. Salzburg Güzel Sanatlar Akademisi ve San Francisco Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde eğitim alan sanatçı halen Montreal, Concordia University Intermedia bölümüne devam 
ediyor. Kendi ürettiği boyalar ile çok katmanlı soyut çalışmalar üreten Namyeter’in eserlerinde tekrar 
eden çizgisel hareketler, rengin ahengi,  pürüzsüz ve yalınlık en belirgin özellikleridir. Deneysel 
kompozisyonlarını, kurduğu düzenek sayesinde sistemli ve titiz bir şekilde eserlerine aktarır. Algının 
kişinin duygularına, deneyimlerine ve içinde bulunduğu çevre koşullarına göre farklılık gösterdiğine 
inanır. Her bir zihinde farklı tezahür eden çalışmaları, izleyiciyi algılama ve yorumlama konusunda 
özgür bırakır. Tayvan, Amerika ve Türkiye’de fuarlara ve birçok karma sergiye katılan sanatçı 
2018’den beri yaşamına ve çalışmalarına İstanbul ve Montreal’de devam ediyor.

He was born in Istanbul at 1984. After studying at the Salzburg Academy of Fine Arts and San Francisco 
Academy of Fine Arts, the artist still attends the intermedia department in Concordia University, 
Montreal.  He makes multi-layered abstract works with the paints he produces.  Repeated linear 
movements, harmony of colors, smoothness and simplicity are the most distinctive features of 
Namyeter’s works.  He transfers his experimental compositions to his works systematiclly and 
meticulously through a mechanism he has set up.  He believes that perception can be changed 
according to feelings, experiences and environmental conditions. His works, leave the audience 
free to perceive and interpret because they manifest differently in each one ‘s mind. The artist 
participated in many fairs and group exhibitions in Taiwan, America and Turkey. He has been living and 
working in Istanbul and Montreal since 2018.

İsimsiz / Untitled / 2021 / 130 cm
Kırılmaz Cam Üzerine Karışık Teknik, Paslanmaz Metal, LED / 

Mixed Media on Unbreakable Glass, Stainless Metal, LED





GIOVANNI

 CASELLATO 

1968 yılında İtalya’da doğdu. Venedik IUAV’da mimarlık bölümünden mezun oldu. 2008’de Çevre 
Bakanlığı’nın davetiyle 11. Venedik Bienali’ne katıldı. Her parçanın içinde, “parçanın benzersizliğinin” 
büyüsünü ve cazibesini arayan sanatçı, eserlerindeki estetik ile müzikal bir ritmi yakalarcasına 
malzemenin doğal varoluşuna saygı niteliğinde, biçim ve final üzerinde titizlikle çalışır. Dönemsel 
olarak yaşama ve yaşam değerlerine dokunan eserler üreten Casellato, sanatı ve sanat eserini 
mekânsal tasarımların içine alarak devamlılık sağlıyor. Demiri ana materyal olarak kullanan, İtalya ve 
Avrupa’nın belli başlı şehirlerinde sergiler açan  tasarımcı ve heykeltıraş, yaşamına ve çalışmalarına  
çoğunlukla İtalya, Traviso’da devam ediyor.

He was born in Italy at 1968 and graduated from IUAV, Venice with a degree in architecture. He 
attended 11th Venice Biennale in 2008 with the invitation of the Ministry of Environment. The artist 
seeks the magic and charm of the “uniqueness of the piece” in his each work. He works carefully on 
form and finale, as a respect for the natural existence of the material as if he is catching a musical 
rhythm with the aesthetics in his works. Casellato, periodically produces works that points life and 
life values. By incorporating art and artworks into spatial designs, he provides continuity. He uses 
iron as the main material. The designer and sculptor, who has exhibited in major cities of Italy and 
Europe, continues his life and work mostly in Traviso, Italy.

Anime / 2019 / 205 x 70 x 27 cm
Çelik / Steel



GÖKSU

GÜL

1984 yılında Ankara’da doğdu. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Hayatın yalnızca 
olumsuzluklardan ibaret olmadığına, güzelliklerin ve pozitif duyguların da 
gerçeğin bir parçası olduğuna inanan sanatçı, canlıların doğal yaşamdaki 
hareketlerinden ilham alır. Geniş tuvallerinde yaptığı makro doğa tasvirleri, 
sanatçının bedelsiz bir estetik sunan varoluşa duyduğu hayranlığı yansıtır. 
Eserlerinde göze çarpan en temel nokta, doğanın zenginliği ve sanatçının 
kendi işçilik ve hassasiyetini yansıtma çabasıdır. Doğayı tasvir ettiği 
detaylı resimleri, Türk sanatında önemli bir yere sahip olan minyatürün 
çağdaş bir yorumu olarak tanımlanabilirken; sanatçı mozaik, seramik ve 
graffiti gibi farklı disiplinlerde de üretimler yapıyor. Birçok karma sergi 
ve uluslararası çağdaş sanat fuarlarına katılan sanatçı yaşamına ve 
çalışmalarına İstanbul’da devam ediyor.

The artist was born in Ankara at 1984. She graduated from Marmara 
University Fine Arts Faculty Painting Department in 2006. The artist inspires 
by the movements of creatures in natural life, she believes that life is not 
just about downsides, but beauty and positive emotions are also a part of 
this reality. Her macro nature depictions on large canvases reflect the 
artist’s admiration for existence and offers a endless aesthetic. Richness 
of the nature and artist’s effort to reflect her own craftsmanship and 
sensitivity through art pieces are the most striking point about her works. 
While her detailed paintings about nature can be seen as a contemporary 
interpretation of the important Turkish art called miniature; the artist also 
produces in different disciplines such as mosaic, ceramics and graffiti. 
The artist, has participated in many group exhibitions and international 
contemporary art fairs, continues her life and works in Istanbul.

Papağanlar / Parrots / 2020 / 150 x 300 cm
Tuval Üzerine Akrilik Boya / Acrylic on Canvas



GÜNNUR

ÖZSOY

She was born in Ankara at 1969. She completed her education firstly at Marmara University, 
Department of Industrial Design and then at Westminster University Harrow College of the Polytechnic 
of Central London, in Department of Silver Work and Jewelry. Özsoy, who bases his minimalist 
sculptures on organic forms; operates with many materials such as polyester, felt, brass, bronze 
and marble. Forcing materials to go against their own nature. She discovers a gap in and belonging 
to consciousness, as a metaphor for modern life. She experiences a displacement between material 
that is “organic” and the form in negative space. With this experience she expands consciousness as 
permanent living condition through its absence. She invites the audience to replace material objects; 
space is a part of reality.  The sculptures of Özsoy have been exhibited in various public spaces like 
private and corporate collections, especially in Istanbul Modern since the 1990s. She continues her 
life and works in Istanbul.

1969 yılında Ankara’da doğdu. Eğitimini Marmara Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü’nün 
ardından, Westminister Üniversitesi Harrow College of the Polytechnic of Central London’da 
Silver Work ve Jewelry Bölümü’nde tamamladı. Minimalist heykellerinde organik formları temel 
alan Özsoy, polyester, keçe, pirinç, bronz ve mermer gibi çeşitli malzemelerden kendi doğalarının 
aleyhine döndürmek için yararlanır. Modern yaşamın bir metaforu olarak bilinçteki ve bilince ait bir 
boşluğu keşfeder. Negatif mekânda, “organik olan” malzeme ve form arasındaki bir yer değişimi 
deneyimler. Bu deneyim ile bilinci, boşluğu kalıcı bir yaşam koşuluna doğru genişletme noktasına 
getirir. İzleyiciyi maddi nesnelerle yer değiştirmeye davet eder; boşluk, gerçeklik mimarisinin bir 
parçasıdır. 1990’lardan bu yana çeşitli kamusal alanlarda eserleri sergilenen sanatçının heykelleri, 
İstanbul Modern başta olmak üzere pek çok özel ve kurumsal koleksiyonda yer alıyor. Yaşamını ve 
çalışmalarını İstanbul’da sürdürüyor.

İsimsiz / Untitled / 2013 / 145 x 285 x 140 cm
Polyester 



KADiR

AKYOL

1984 yılında Mardin’de doğdu. Lisansını Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 
Bölümü’nde yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Ana Sanat Dalı 
ve İspanya, Universidad De Sevilla Faculttad De Bellas Artes’ da tamamladı. 2021 yılında Düzce 
Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Ana Sanat Dalı’nda doktora eğitimine 
başladı. Akyol’un eserlerinde, ritüeli ağır basan bir tema olan portrenin ayrıcalıklı ve belirleyici 
konumlandırması belirgin hikaye anlatımları ile farklılaşır. Çehrenin karakterini bütünüyle 
kapatmayan, kişinin sosyal statüsünü belki ironik anlamda daha da yücelten anlatımlar ile  donatır. 
2013’de Art Magazine “Yılın Genç Ressamı” ödülünü kazandı. Yurt içi ve yurt dışında 13 kişisel sergi 
açtı, Türkiye başta olmak üzere, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa, Yunanistan, Belçika, Romanya, 
Moldovya, Kosova, Tanzanya, Amerika, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Makedonya ve Karadağ, gibi 
birçok ülkede 150’den fazla ulusal ve uluslararası karma sergi, trienal, sempozyum ve fuarlara 
katıldı. Uluslararası önemli kolleksiyonlarda eserleri yer alan Kadir Akyol yaşamını ve çalışmalarını 
İstanbul Mersin’de sürdürüyor. Uluslararası önemli koleksiyonlarda eserleri yer alan Kadir Akyol, 
yaşamını ve çalışmalarını İstanbul ve Mersin’de sürdürüyor.

He was born in Mardin at 1984.  He completed his undergraduate degree at Mersin University Fine 
Arts Faculty Painting Department, his master’s degree at Gazi University Fine Arts Faculty Painting 
Department and in Universidad De Sevilla Faculttad De Bellas Artes in Spain. He started his PhD in Düzce 
University, Faculty of Art, Design and Architecture at Painting Department in 2021. The dominant ritual 
themed portraits in Akyol’s works; can change with storytelling when it positioned exclusively and 
decisively. The work equips with expressions that does not completely obscure the character of 
the face, but ironically glorifies one’s social status. He won the Art Magazine “Young Artist of the 
Year” award in 2013. He opened 13 personal exhibitions both in Turkey and abroad. He participated 
in more than 150 national and international group exhibitions, triennials, symposiums and fairs in 
many countries such as Turkey, Spain, Germany, Italy, France, Greece, Belgium, Romania, Moldova, 
Kosovo, Tanzania, America, Bosnia-Herzegovina, Albania, Macedonia and Montenegro. Kadir Akyol, has 
his works in important international collections. He continues his life and works in Mersin, Istanbul.

Metamorfoz / Metamorphosis / 2021 / 130 x 190 cm 
Tuval Üzerine Yağlıboya / Oil Painting on Canvas



KANG

DONG HYUN

1977 yılında Kore, Goseong’da doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Changwon Ulusal Üniversitesi 
Heykel bölümünde tamamladı. Gyeongsangnam-do Hükümet Kompleksi’nde ve Geoje, Yangjiam Heykel 
Parkı gibi mekanlarda eserleri bulunan sanatçı; çalışmalarında “Birlikte Yaşama Ormanı” başlığında 
sezgisel bir bakış açısıyla yaşamın bağlantısını ve akışını göstermeye çalışıyor. Seul, Busan ve 
Changwon’da 9 kişisel sergi açan ve birçok karma sergiye katılan Kang Dong Hyun yaşamını ve 
çalışmalarını Seul’de sürdürüyor.

He was born in Goseong, Korea at 1977. He completed his undergraduate and graduate education in 
the Sculpture Department of Changwon National University. The artist, has works that are located 
in places such as Gyeongsangnam-do Government Complex, Geoje and Yangjiam Sculpture Park. 
He tries to show the connection and flow of life with an intuitive view with the title of “Forest of 
Coexistence”. Kang Dong Hyun, opened 9 solo exhibitions and participated in many group exhibitions 
in Seoul, Busan and Changwon. He lives and works in Seoul.

Birlikte yaşama Ormanı / Forest of Coexistence / 2021 / 76 x 25 x 20 cm 
Paslanmaz Çelik üzerine Üretan Boya / Stainless Steel Urethane Paint



LEV

KHESIN

1981 yılında Rusya, Penza şehrinde doğdu. Frank Badur’un Berlin’deki ustalık sınıfından mezun 
oldu. Renk ve maddesellik arasındaki karmaşık etkileşimi odak noktasına getiren heykel benzeri 
resimler üreten Khesin, deney ve keşfi her zaman sanatsal yönteminin bir parçası olarak kullanıyor. 
Pigmentlerle zenginleştirilmiş silikonla boyama yaparak görme ve dokunma duyularına eşit ölçüde 
hitap etmeye çalışıyor. Dil sistemlerinin egemenliğine meydan okuyarak, nesnelere ve fenomenlere 
dayatılan kavramlarla serbest bırakılan bir sanatın bilişsel potansiyelini araştıran Lev Khesin; 2005 
yılından bu yana Almanya, ABD, İtalya, Hollanda, Rusya, İsviçre, Fransa, Japonya ve Avustralya’daki 
müze ve galerilerde çok sayıda kişisel sergiler açtı, karma sergilere katıldı. 2019 yılında  ise Distanz 
Verlag, sanatçının “Morphologie” adlı kitabını yayımladı. 1999’dan beri yaşamına ve çalışmalarına 
Berlin’de devam ediyor.

He was born in Penza, Russia at 1981. He graduated from Frank Badur’s master class in Berlin. Khesin 
produces sculpture-like paintings that bring the complexity between color and material into focus. 
He use experiment and discovery as a part of his artistic method. He tries to appeal both senses 
of sight and touch by painting with pigmented silicone. Lev Khesin explores the cognitive potential 
of an art that is unleashed with concepts that are imposed on objects and phenomena, challenging 
the dominance of language systems. Since 2005, he had numerous solo exhibitions and participated 
in many group exhibitions in museums and galleries at Germany, USA, Italy, Netherlands, Russia, 
Switzerland, France, Japan and Australia. In 2019, his book called “Morphologie” was published by the 
art book publisher Distanz Verlag. He has been living and working in Berlin since 1999.

Inbacra / 2021 / 141 x 123 cm
Aliminyum kompozit üzerine Silikon ve Pigment Boya / 

 Silicon and Pigments on Alu-Dibond



MERCAN

DEDE

Dünya çapında Mercan Dede ismiyle bilinen sanatçı Arkın Ilıcalı, 1966’da Bursa’da doğdu. Lisansını 
Saskatchewan Üniversitesi Güzel Sanatlar Faükltesi, Baskı bölümünde, yüksek lisansını Montreal 
Concordia Üniversitesi Stüdyo Sanatları programında tamamladı. İstanbul Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Prof. Kayhan Güven’le fotoğraf sanatı, İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi Prof.
Nur Taviloğlu’yla geleneksel Ebru sanatı çalışmaları yaptı. 2001 yılında tek Türk sanatçı olarak Nelson 
Mandela ve Dalai Lama’nın desteklediği “Artist International Direct Support” projesine davet edildi. 
Bugüne kadar 9 kişisel sergi açan, birçok uluslararası karma sergiye katılan Mercan Dede, son 
yıllarda dijital sanat, ses ve müzik üzerine odaklandı. Yaşamına ve çalışmalarına Montreal’de devam 
ediyor.

Artist Arkın Ilıcalı who globally known as Mercan Dede, was born in Bursa at 1966. He completed his 
bachelor of arts with a licence in printing in the Faculty of Fine Arts at the University of Saskatchewan; 
and his masters degree about studio arts program in Concordia University. He studied photography 
art with Kayhan Güven who is the Professor in Istanbul University Faculty of Communication, and 
studied traditional marbling(ebru) with Nur Taviloğlu who is the Professor in Istanbul University 
Fine Arts Academy. He was invited to the “Artist International Direct Support” project supported by 
Nelson Mandela and Dalai Lama in 2001, as the only Turkish artist. Dede,  opened 9 solo exhibitions and 
participated in many international group exhibitions. Nowadays he has focused on digital art, sound 
and music. He continues to live and work in Montreal.

Kadim Zaman Makinesi / Ancient Time Machine / 2014 / 170 x 170 cm
Kanvas Üzeri Karışık Teknik / Mixed Media on Canvas





OUCHHH
Ouchhh, 10 yıldır sanat bilimi teknolojisi alanında çığır açan son teknolojileri kullanarak yenilikçi, yaratıcı üretimler yapan yeni bir 
medya stüdyosudur. Veri resimlerinin ve heykellerinin, zihin odaklı bir yaklaşım, fütüristik bakış açılarını şekillendiren “sanatın, 
bilimin ve teknolojinin köklerinin gizemli olduğu” konu ve deneyim çeşitliliğini yansıtmak için yeni teknolojik modellerin öncüsü 
olan stüdyo; mühendisler, akademisyenler, yaratıcı kodcular, tasarımcılar, medya sanatçıları, grafik tasarımcılar gibi çeşitli 
alanlardan kişilerden oluşuyor. Kendilerini; interaktif medya platformları, veri resimleri, yapay zekâ, veriye dayalı heykeller, 
hareketli kamusal sanatlar, sürükleyici deneyimler, genel olarak ve sanat alanında yön gösteren, mimari cephe performansları 
üretmeye odaklanan çok disiplinli yaratıcı bir merkez olarak görüyorlar. Ouchhh; Tokyo, New York, LA, Meksika, Seattle, Chicago, 
Miami, Abu Dabi, Milano, Paris, Melbourne, Şanghay, Pekin, Washington DC, Montreal, São Paulo, Seul Roma, Moskova, Prag, 
Brüksel, Hong Kong, Jakarta, İskoçya, Singapur, Las Vegas, Londra, Barselona, Berlin ve benzeri gibi kentlerdeki pek çok 
kamusal alanda sanat projeleri gerçekleştirdi. Ars Electronica, Cern, Nasa, Google, Signal, iMapp, Mutek, Melbourne Light 
Festival, Singapore Art and Science Museum, Frost Miami Science Museum, SAT Société Des Arts Technologiques Montreal, 
Canada National Space Center UK, Amerikan Kızılderili Sanatları, Atelier Des Lumiere, LLUM Light Festival Barcelona gibi çok sayıda 
festivale katıldı. Reddot Design Best of the Best Ödülleri, German Design Ödülü, Iconic Best of the Best Ödülü, MUSE Ödülleri(USA), 
10th Annual IDA Ödülleri(The International Design), Asia Design Ödülü(Seul), ADC Ödülleri(The Art Director Club, NY), CODAwards, 
AVIXA Ödülleri (Las Vegas) gibi birçok ödül kazandı. Merkezi İstanbul olan stüdyonun, Los Angles, Viyana, Barselona, Paris, Londra 
ve Berlin’de de ofisleri bulunuyor.
Ouchhh is a global creative new media studio with a cutting-edge innovator in the creative field who has been showing outstanding 
results in the art science technology scene for 10 years. The Studio is a pioneer of data paintings&sculptures, a mind-driven 
approach, discovering new technological models to reflect the variety of context and experience that “the roots of art, 
science, and technology are mysterious”, that shape their futuristic perspective. The team currently consists of engineers, 
academics, creative coders, designers, media artists, motion graphic designers, and other individuals from a variety of fields. 
They consider themselves to be a multidisciplinary creative hub focused on interactive new media platforms, data paintings, 
artificial intelligence, data-driven sculptures, kinetic public arts, immersive experiences, generally offering a direction on 
art by creating architectural facade performances. Ouchhh created  public art projects for continent such as Tokyo, New 
York, LA, Mexico, Seattle, Chicago, Miami, Abu Dhabi, Milano, Paris, Melbourne, Shanghai, Beijing, Washington DC, Montreal, 
São Paulo, Seoul, Roma, Moscow, Prague, Brussels, Hong Kong, Jakarta, Scotland, Singapore, Las Vegas, London, Barcelona, 
Berlin, etc... Participated to many festivals such as Ars Electronica, Cern, Nasa, Google, Signal, iMapp, Mutek, Melbourne Light 
Festival, Singapore Art and Science Museum, Frost Miami Science Museum, SAT Société des arts technologiques Montreal, 
Canada National Space Center UK, American Indian Arts, Atelier Des Lumiere, LLUM Light Festival Barcelona and much more... They 
received multiple awards such as; Reddot Design Best of the Best Awards, German Design Award, Iconic Best of the Best Award, 
MUSE Awards (USA) 10th Annual IDA Awards (The International Design Awards) LA, Asia Design Award (Seoul) and ADC Awards (The 
Art Directors Club) NY, CODAwards, AVIXA Awards (Las Vegas)... Ouchhh has a main office in Istanbul and partnerships in LA, 
Vienna, Barcelona, Paris, London and Berlin.

Doğa Ana Yapay Zeka Veri Boyama Sarmalayan Deneyimi /
Mothereart Clımate Change AI Data Painting Immersive Experience / 2021



RAŞiT

ALTUN

1980 yılında İzmir’de doğdu. 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Eğitimi 
Bölümü’nden mezun oldu. ABD’de Danville Museum of Fine Arts And History’de açtığı sergi ile birlikte 
toplam dokuz kişisel sergi açtı.  2015-2016 yıllarında Fransa Paris Louvre SNBA Carousel Salonu Türk 
Delegasyonu Salon Sergisi, 2015 yılında Polonya’da Torun Müzesi Okregowe  Ala Turque Sergisi ve 2012 
yılında ABD Miami Art Expo gibi çok sayıda sergide yer aldı, ulusal ve uluslararası sempozyumlara 
katıldı. Uluslararası önemli sanat ödüllerine layık görüldü. Çeşitli kolleksiyonlarda eserleri yer alan 
Raşit Altun yaşamını ve çalışmalarını Eskişehir’de sürdürüyor.

He was born in Izmir at 1980. He graduated from Anadolu University Faculty of Education, Visual 
Arts Department in 2001. He opened nine solo exhibitions in total, including the one he had at Danville 
Museum of Fine Arts and History in the USA. He participated in many exhibitions such as France Paris 
Louvre SNBA Carousel Hall Turkish Delegation Salon Exhibition at 2015-2016, Torun Museum Okregowe 
Ala Turque Exhibition in Poland at 2015 and Miami Art Expo in the USA at 2012. He participated in many 
national and international symposiums and has awarded with important international art awards. 
Raşit Altun, has his works in various collections. He continues his life and works in Eskişehir.

Araf Serisi ‘Mavi Dünya 4’ / Purgatory Series ‘Blue World 4’ / 2021 / 195 cm 
Tuval Üzerine Akrilik Boya / Acrylic Painting on Canvas



RUUD VAN

 EMPEL 

1958 yılında Hollanda, Breda’da doğdu. Sint Joost Breda Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun oldu. Sanatçı 1990’ların ortalarına kadar fotoğraf 
üzerinde  montaj, kolaj ve rötuşlama tekniklerini kullandı. 1995’te kavramsal fotoğraflar oluşturmak için dijital bir sürece geçen Van Empel, dijital 
sanat fotoğrafçılığında farklılıklar yarattı. Çalışmalarındaki mükemmelik duygusu, idealize edilmiş en küçük detaya kadar yansır. Dijital teknolojiyi en 
üst düzeyde kullanarak yaptığı çalışmalarında, zamansal yapılara meydan okurken, evrensel temalarla farkındalıkları ön plana çıkarır. 1981 “Sint Joost 
Award”, 1993 “Charlotte Kolher Award”, 2001 “H.N.Werkmann Award”, 2013 “Breda oeuvre Award”, 2017 “Artist of the Year” ödüllerine layık görülen 
sanatçı yaşamını ve çalışmalarını Amsterdam’da sürdürüyor.

He was born in Breda, Netherlands at 1958. He graduated from the Sint Joost Academy of Fine Arts. 
Until mid-1990s the artist used montage, collage and retouching techniques on photography.   In 
1995 he switched to a digital process for creating conceptual photographs. He made a difference in 
digital art photography. The sense of perfection is reflected down to the smallest detail in his works. 
While challenging temporal structures in his works that made by highest level digital technology, 
he foregrounds awarenes with universal themes. The artist, who awarded with 1981 “Sint Joost 
Award”, 1993 “Charlotte Kolher Award”, 2001 “H.N.Werkmann Award”, 2013 “Breda oeuvre Award”, 
2017 “Artist of the Year”, continues his life and works in Amsterdam.

Kolaj #7 / Collage #7 / 2017 / 100 x 300 cm 
Pigment Baskı / Archival Pigment Print



SAFET

ZEC

Ressam ve gravür sanatçısı, 1943 yılında Saraybosnanın Rogatica şehrinde doğdu. Saraybosna’da 
sanat okuluna devam etti, lisans ve yüksek lisansını Belgrad Güzel Sanatlar Akademisi’nde tamamladı. 
1970’lerde şiirsel gerçekçiliğin ana savunucularından biri olan sanatçı 2007 yılında Fransa Kültür 
Bakanlığı tarafından “Chevalier des Arts et Lettres” ünvanı ile ödüllendirildi. 2017’de Venedik’te göç ve 
savaş temalı “Exodus” sergisini gerçekleştirdi. Roma’daki Gesu Kilisesi’nin şapeline “Deposition” adlı 
eserini yaptı. Bugüne kadar birçok kişisel sergi açan, karma sergilere katılan Safet Zec’in eserleri 
Milano, Venedik, Roma, Amman, Paris, Lille ve Balkan ülkelerindeki pek çok galeri ve müzede sergilendi. 
Sanatçı yaşamına ve çalışmalarına Venedik, Paris, Saraybosna ve Pocitelj’de devam ediyor.

Painter and engraver Zec, born in Rogatica, Sarajevo at 1943. He attended art school in Sarajevo 
and completed his undergraduate and graduate education in Academy of Fine Arts, Belgrade.  The 
artist was awarded with the title “Chevalier des Arts et Lettres” by the French Ministry of Culture 
in 2007, for defending poetic realism in the 1970s. In 2017, he held the “Exodus” exhibition themed by 
migration and war in Venice. He painted “Deposition” on the chapel of the Gesu Church in Rome. He had 
many solo exhibitions and participated in group exhibitions. Zec’s works have been exhibited in many 
galleries and museums in Milan, Venice, Rome, Amman, Paris, Lille and the Balkan countries. The artist 
continues his life and work in Venice, Paris, Sarajevo and Pocitelj.

Bahçe ve Masalar / Garden and tables / 1974 / 115 x 130 cm
Tuval Üzerine Yağlıboya / Oil Painting on Canvas





SERVER

DEMiRTAŞ

1957 yılında İstanbul’da doğdu. 1977 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nü bitirdi. 
1987 yılında “Yeni Eğilimler Sergisi”nde Başarı Ödülü’nü, 1989 yılında “Günümüz Sanatçıları İstanbul 
Sergisi”nde Resim Heykel Müzesi Jüri Ödülü’nü kazandı. Resim bölümünden mezun olmasına rağmen 
sanatçı kendini, gerek eğitim süreci gerekse  sonrasında gerçekleştirdiği çalışmalarda üçüncü 
boyutun olasılıklarını arayan bir heykeltıraş olarak konumlandırdı. 1997 yılında farklı makine 
parçalarını bir araya getirdiği özel bir teknik kullanarak hareketli heykeller oluşturmaya başladı. 
Sanatçının oldukça uzun süreçler gerektiren mekanik heykelleri, Türkiye’de kinetik heykel sanatının 
önemli örneklerindendir.  Yaşamına ve çalışmalarına İstanbul’da devam etmektedir.

He was born in Istanbul at 1957. He graduated in 1977 from State Academy of Fine Arts with the licence 
in painting. He won the achievement award at the “New Trends Exhibition” in 1987 and the Painting 
and Sculpture Museum Jury Award at the “Contemporary Artists Istanbul Exhibition” in 1989. Despite 
graduating from the painting department, the artist saw himself as a sculptor who always seeks 
the possibilities of the third dimension in his works. In 1997, he started to create moving sculptures 
using a special technique, which he formed by combining different machine parts. These mechanical 
sculptures require very long processes to make. Demirtaş, is one of the important names of kinetic 
sculpture art in Turkey. He continues to live and work in Istanbul.

Melek Çocuk / Angel Boy / 2021 / 104 x 30 x 35 cm 
Silikon, Motor, Kumaş / Silicon, Motor, Fabric



SiNAN

DEMiRTAŞ

1966 yılında İstanbul’da doğdu. 1993 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 1993’te Akbank Kültür 
Merkezi Özgün Baskı Atölyesi’ni, 1997 tarihinde ise Sinan Demirtaş Taş Baskı 
Atölyesi’ni kurdu. İlk kişisel sergisini 1996’da Taksim Sanat Galerisi’nde 
“Yollar” başlığı ile açan sanatçı, 1993-2004 tarihleri arasında Akbank Kültür 
Merkezi Baskı Atölyeleri yöneticiliğini yaptı. Çalışmalarında ağırlıklı olarak 
fotoğraf sanatından yararlanan Demirtaş, fotoğrafı resimsel gerçekçiliği 
araştırmanın önemli bir aracı olarak görmekle birlikte, ortaya koyduğu 
yapıtlarında bilinçli olarak foto-realistik görüntüden uzaklaşır ve kendi 
öznel dünyasını yansıtır. Resim sanatının en önemli temalarından biri olan 
portreye günümüzden bir bakış sunan sanatçı, adeta tuvalin dışına taşan 
anatomik detaylarla iki boyutlu tuval yüzeyinin sınırlarını zorlar. Yeditepe 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan sanatçı, 
yaşamına ve çalışmalarına İstanbul’da devam ediyor.

He was born in Istanbul at 1966. He graduated from Painting Department of Mimar Sinan University Fine 
Arts Faculty in 1993. He founded Akbank Cultural Center Original Printing Workshop in 1993 and Sinan 
Demirtaş Stone Printing Workshop in 1997. The artist opened his first solo exhibition titled “Roads” 
at Taksim Art Gallery in 1996.  Between 1993 and 2004 he served as the manager of Akbank Culture 
Center Printing Workshops. Demirtaş, who mainly uses photography in his works, sees photography 
as an important tool for exploring realism in pictures. He deliberately moves away from the photo-
realistic images and  reflects his own world in his works. The artist, pushes the limits of the two-
dimensional canvas surface with anatomical details that seem to go beyond the canvas and offers us 
a contemporary look through one of the most important themes in painting called portrait. Demirtaş, 
is a lecturer at Yeditepe University Fine Arts Faculty. He continues his life and works in Istanbul.

Ağaç / Tree / 2020 / 200 x 400 cm 
Kanvas Üzerine Füzen / Charcoal on Canvas

Belis Üstünel Tacir Kolleksiyonu / Belis Üstünel Tacir Collection



TiMUR KERiM

iNCEDAYI 

1942 yılında İstanbul’da doğdu. Roma Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim aldı. Sanatçı, Zeffirelli 
ile işbirliği yaptı, New York Metropolitan Müzesi’nde sahnelenen “I Pagliacci” ve “Cavalleria 
Rusticana” için set ve kostüm tasarladı. Aynı zamanda, Silvano Agosti‘nin “N.P. il segreto”, Maurizio 
Ponzi’nin“Equinozio” ve Roberto Triana Arenas’ın “Giovanna 7” eserlerinin yönetmenliğini yaptı. Sanat, 
İncedayı için gerçeğin öteki biçimidir. Maddeyi şekilsiz bir kütleye dönüştürmeye yanaşmayacak 
kadar çok sever. Paletindeki renk tonlarının baştan çıkarıcı oyununu zengin, yoğun ve sıcak bir şekilde 
eserlerine yansır. Yapıtlarına olanca canlılığını verirken ana bileşenlerin  teknik ve düş gücü olduğu 
görülmektedir. Bugüne kadar 10’un üzerinde kişisel sergi açan; İstanbul, Roma, Milano ve Genova’da 
karma sergilere katılan sanatçının eserleri Roma, İstanbul, Cenova, Zürih, Milano ve New York’taki 
önemli özel koleksiyonlarda yer alıyor. Yaşamını ve çalışmalarını Roma’da sürdürüyor.

He was born in Istanbul at 1942. He studied at the Fine Arts Academy of Rome. Collaborating with 
Zeffirelli, the artist designed sets and costumes for “I Pagliacci” and “Cavalleria Rusticana” staged at 
the Metropolitan Museum in New York. He also directed the works of Silvano Agosti’s “N.P. il segreto”, 
Maurizio Ponzi’s “Equinozio” and Roberto Triana Arenas’s “Giovanna 7”. For İncedayı, art is the other 
form of reality. He loves matter too much to turn it into a shapeless mass. The seductive play he does 
with the color tones in his palette reflects a rich, intense and warm way to his works. Although his 
works looks very vitality, it is seen that the main components are technique and imagination. To this 
date, he has opened more than 10 solo exhibitions and participated in group exhibitions in Istanbul, 
Rome, Milan and Geneva. His works are in important private collections in Rome, Istanbul, Genoa, 
Zurich, Milan and New York. He continues his live and work in Rome.

Gezegeni Kurtarın 1 / Save the Planet / 2021 / 70 x 100 cm
Kağıt Üzerine Karışık Teknik / Mixed Technic on Paper

 



ALMANYA BOSNA HERSEK FRANSA HOLLANDA 
iTALYA KATAR KORE NiJERYA RUSYA TüRKiYE 
BOSNIA AND HERZEGOVINA FRANCE 
GERMANY ITALY KOREA NETHERLANDS 
NIGERIA QATAR RUSSIA TURKEY



TABULARASA 

TRANSNATIONAL ART

Danışma kurulunda 27 ülkeden 44 sanat aktörünün yer aldığı, 10 ülkede temsilciliği bulunan Tabularasa 
Transnational Art; çağdaş ve klasik sanatların tüm disiplinlerinden sanatçıları bir araya getiren, 
şeffaf ve bağımsız bir dijital sanat platformudur. Sanatçıyı dijitalleşen dünyaya entegre ederek 
duvarların arasından çıkarmayı, kültürel etkileşim içinde diyalogları kuvvetlendirmeyi, bu konuda 
öncü olmayı hedefler. Kar amacı gütmeyen oluşum, tarafsız ve kolektif bir yapı ile uluslararası 
işbirlikleri, kurumlar ve destekçilerle zengin bir ağ oluşturur. Düne, bugüne ve yarına dokunan farklı 
kültürlerle etkileşime geçerek diyalogları kuvvetlendirme fikrinden yola çıkan TABULARASA’nın kapıları 
sanata katkıda bulunmayı dileyen herkese açıktır.

Tabularasa Transnational Art is a transparent and independent digital art platform with 44 art actors 
from 27 countries on the consultative committee, representation in 10 countries. It aims to take the 
artist out of the walls by integrating them into the digital world and be a pioneer. The non-profit 
organization creates an impartial and collective structure and a rich network of international 
collaborations, institutions and supporters. The platform set out with the idea to strengthen the 
dialogues by interacting with different cultures that reaches yesterday, today and tomorrow. The 
doors of TABULARASA are open to anyone who wishes to contribute to art.


