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Hollandalı ressam Hieronymus Bosch’un
cennet tasvirinden ilhamla yola çıkılarak büyülü
bahçeye yayılan çağdaş sanat yapıtlarının
verdiği görsel haz, yaz mevsimine
veda ederken görselhafızamızda yer edinen
güzel bir anı olmanın ötesine geçmeyi
hedefliyor.
Gezegen olarak olağanüstü zamanları geride
bıraktık. Özgürce seyahat etmenin,
keşfetmenin, yeni deneyimlerin peşinde
koşmanın değerinin bilincindeyiz. Çağdaş
sanat yapıtları bulundukları mekanla her zaman
ilişkilendirilir ve bambaşka anlamlar ile
araçsallaşır. Burada ise dünyevi zevkler
bahçesinin farklı form ve malzemelerdeki
unsurları olarak karşımıza çıkıyorlar.
Araştırmalara göre dünyaya ait olan zevkler
beş duyu ile algılanmaktadır. Bu görkemli
Akdeniz cennetinde ise tüm dünyevi zevkleri
deneyimlemek mümkün. Evrensel gastronomi
pratiklerinin lokal lezzetlerle birleşmesiyle,
benzersiz reçetelerle yaratılan yiyecekler tat
hafızalarında yer alırken; ipeksi iklimi,
doğanın sesi ve benzersiz kokular duyuları
ele geçiriyor.

Akdeniz misafirperverliğinin üzerine kurulu bu
dünyada hayatın cazibeleri zaman algısını
eğip büküyor, bütünsel olarak bir Dünyevi
Zevkler Bahçesi olarak tasarlanıyor.
Uluslararası ölçekte üretim sağlayan yerli ve
yabancı dokuz sanatçı;
düşsel imgeleri kimi zaman mermer,
alüminyum, metal malzemelerden yarattıkları
rijit formlardan doğal olana dönüştürüyor.
Kimi zaman ise gökyüzü ile yerküre arasında
lens işlevi gören farklı renkli flamalar ile
farklı boyutlara pencereler açıyorlar.
Ağaçlara asılı kalan kürklü çekiç başlı köpek
balıkları “zıtlıklar ve çelişkiler” üzerinden
gezegenimizde yol açtığımız tahribata dikkat
çekiyor olabilir mi?
Bir zeytin ağacının ruhu, özlemi duyulan
barışa bir çağrı niteliğinde olabilir mi?
Tüm bunların dünyevi zevklerle donatılmış bir
Akdeniz bahçesinin duyumsanan öğeleri
arasında yer alıyor olması ise tesadüf değil…

önsöz
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ELA Excellence Resort Belek,
6 Eylül-30 Ekim tarihleri arasında
Garden of Earthly Delights isimli
karma sergiye ev sahipliği yapmaktan
memnuniyet duyuyor.

Burak AYAZOĞLU
İSİMSİZ /
UNTITLED
Doğadaki tüm formların en küçük
yapısında dahi gözlemlenebilen
geometri, güncel eserlerimde kullandığım
formların dayanak noktasını
oluşturmaktadır.

Bu küçük yapı taşlarının birbirini tekrar eden ya
da reddeden; kontrollü ya da kimi zaman
rastlantısallığa yer veren ilişkisi üzerinden
dinamik yapıtlar ortaya koyuyorum. Üretimlerini
gerçekleştirdiğim güncel eserlerimde ise
gözlemlerim, sezgilerim ve araştırmalarım
üzerinden, toplumun içerisinde var olma
durumunun zaman zaman ya da sürekli olarak
bireyde bıraktığı sıkışma, ezilme gibi kavramlara odaklanıyorum.
Üretim pratiğimde ise bu kavramların görsel
araştırmalarını gerçekleştiriyorum. Geometrik
soyutlamanın keskin, net ve kütlesel dilini
kullanarak bu konuları irdeliyorum.
Heykellerin köşeli formlarını ve denge merkezinde yer alan fizik kurallarını zorlayan, anormal
merkeziyetsizlik görüntüsü veren tüm kütlesel
duruşu ironik biçimde ele alıyorum. Yapıtlarda
rahatsız edici, sıkışmış, ezici ve baskı altında
kalan ancak dinamik, gergin, kaotik bir imge
yükünü de öne çıkarmayı amaçlıyorum.
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Buradan referansla ürettiğim eserlerde üstü
kapalı ya da açık biçimde gözle görülemeyen
doğa formlarını geometrik soyutlama ile daha
görünür kılıyorum.
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Çelik / Steel
200 x 140 x 140 cm
2022

Trap / Noon Field / From İkizdere / Gomo / Rocco
Seramik çömlek, insanlığın saklama, himaye etme
amaçlı topraktan ortaya çıkarttığı ilk yerleşik hayat
belirtilerindendir.
Toprağın insanla bir araya geldiği bu noktada, dünya
nüfusuna karşı yetersiz doğa kaynaklarını ve bu
kaynakların insanlık tarihi boyunca hiyerarşik dağılımını
akrilikle işlenmiş hikayelerde izliyoruz.
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Eymen AKTEL
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Kapan / Trap, 25 x 16 cm
Öğlen Tarlası / Noon Field, 28 x 18 cm
İkizdere'den / From İkizdere, 28 x 18 cm

Goma, 35 x 24 cm
Rocco, 65 x 30 cm

Kemal TUFAN

Kürklü çekiç başlı köpekbalıkları Kemal Tufan’ın
“zıtlıklar ve çelişkiler” temel konseptine en uygun
işlerinden biridir. Farklı malzemeleri ve teknikleri
deneyimleme konusunda oldukça özgür olan
sanatçı, genellikle referanslarını doğadan
almaktadır.
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Hammerhead Sharkst
Çekiç Başlı Köpekbalıkları

07
Fiberglass üzeri kürk kaplama /
Fur coating on fiberglass
305 x 125 x 120 cm
2014

Mert Ege Köse, yapıtlarında birim elemandan yola
çıkarak bütün geometrik bir form oluşturmanın
peşinden gider. Sanatçı, heykellerinde geometrik
formları kullanmasını şu şekilde açıklıyor:
“Her şeyin matematiksel ve geometrik açıklaması
vardır. Gök cisimlerinden aşka, nefrete kadar her şey
geometrik olarak açıklanabilir ve bu açıklama tekil bir
birimin yapabileceği kadar sade değildir.
Bu sebeple tekil birimlerin toplamı ‘şeyleri’
açıklamaya yardımcı olur.”
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Mert EGE KÖSE
Three Times Half of a Circle
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Alüminyum, kaynak / Aluminum, welding
200 x 100 x 50 cm
2022

Metin ALPER KURT

Geçmişin, şimdinin ve geleceğin doğrusal olmayan bir rota izlerken bile bütüncül bir biçimde
kurgulandığı heykeller, "an"ı zaman dışı bir mecrada ifade ediyor. Seride kelimelerin nesneleşip
boyutlanması fikrinin imgesi, onların işlendiği kâğıt, defter gibi objelerin anlık görüntülerini
aktarıyor. Heykeller, hareket halindeki maddelerin ve jestlerin not edilmesi çabasını taşıyor.
Malzemenin doğasına dair sanatçının keşfiyle açılan yeni değinmeler; sergide katı ve ağır bir
malzeme olan mermerin özenle hafifletilip biçimlendiği heykellerde kendine tümcül bir görsel
sunum yakalıyor.
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İsimsiz / Untitled
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İsimsiz / Untitled
Mermer /Marble
110 x 16 x 12,5 cm
2022

Mermer / Marble
35,5 25 x 25 cm
2022

Nathalie REY

Barselona merkezli Fransız multidisipliner sanatçı Nathalie Rey, Berlin’deki kişisel
sergisinde Garden of Earthly Delights adlı eserinin ilk versiyonunu sergiledi.
Rey, kadın ve erkeği temsil ederken kullandığı yün dokusu ve çeşitli renklerle
ifade özgürlüğü ve cinsel özgürleşme mücadelesi verdi. Sanatçı, Garden of
Earthly Delights için bir önceki eserinin referanslarını kullanarak cinsiyet eşitliği
konusunda farkındalık yaratmak için mekâna özgü biryerleştirme üretti. Bu iç içe
geçmiş renkli yün lifleri, doğal Akdeniz eko-sistemini ele alarak bize 14. yüzyılda
Akdeniz kıyılarında yaşayan eski Likya uygarlığını hatırlatıyor. Likyalılar tarihte
takas sistemi yerine ‘’parayı’’ ilk kullanılanlar olarak bilinir. Ayrıca Rey; kimlik,
beden ve cinsiyet politikalarının güç, para ve yozlaşmayla olan ilişkisine de dikkat
çekiyor.
Nathalie Rey’in alegorik sanatı, tabulaştırma yerine kurtuluşa ve özgürleşmeye
atıfta bulunur.
Ancak bu kadar ciddi konularda bile Rey, temalarına ve çalışma biçimlerine
oyuncu bir yaklaşım getirerek yıkıcı işçiliği, çocuk kitaplarını ve yetişkinlere özgü
materyaller ve konularla işlenmiş
oyuncakları kullanıyor.
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Dünyevi Zevkler Bahçesi /
The Garden of Earthly Delights

Nathalie REY
Dünyevi Zevkler
Bahçesi /
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The Garden of
Earthly Delights

Variable dimensions / Değişken ölçüler
Enstalasyon, yün ve plastik sandalye /Installation, wool and plastic chair 2022

NİLAY ÖZENBAY
Patlama / Eruption

Kedi Kız / Cat Girl
Çocuk büstü, izleyiciye yetişkin bakış altında, gülerek bakarken, bir davette bulunur: Ben kedi olmayı seçtim.
Neyle karşılaşacağımdan korkmadan, siz de korkusuzca kedi
olmayı seçin. Gülerek hem kendi seçimini sergiler hem de
yetişkinin kedi olmasında yaşayacağı komik, alaycı durumları
önceden varsayar. Çocuk figürü, korkusuzca her şeye yönelir,
maske, maskeler takabilir. Taktığı maskenin altında sadece
gülen dudakları, yetişkine tanıklık ettiğinden, onunla yan yana
durabilir: Ben bir yetişkin olsaydım, korkmazdım.
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Yaşamsal dayanaklarının gücü ile etki alanlarının ve bütün
ilişkilerdeki kazanımlarının aktarılan
enerjisidir…
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Patlama /
Eruption
Fiberglass, akrilik /
Fiberglass, acrylic

Kedi Kız /Cat Girl
Fiberglass, akrilik /
Fiberglass, acrylic
134 x 104 x 90 cm
2020

180 x 30 x 30 cm
2019

isimsiz / Untitled
Uzun süredir üzerinde çalıştığım ve çalışmalarımın odak noktası olan Uzak
Doğu felsefesi ve doğa ilişkisi bu çalışmama da yansımaktadır.
Kutsallık kavramından yola çıkarak ürettiğim son sergimin de bir uzantısı
olan bu resim bir varlığa bir nesneye kutsallık yüklenmesi durumunu yine
ağaç metaforu üzerinden ele almaktayım. Pamuk kumaş üzerine linol baskı
tekniği ile ürettiğim bu çalışma devasalık ve mekân arasında bir bağ
kurarak izleyiciyi yeni bir sorgulama alanına davet etmektedir
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SEÇİL BÜYÜKKAN
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Amerikan Bezi Üzerine Linol Baskı / Linolcut on canvas 450 x 158 cm
2021

Open Windows
Rachel Hayes, boyama süreçlerini, yorgan
yapımını, mimari alanı, ışığı ve gölgeyi canlı
bir şekilde keşfeden kumaş yapılar yaratıyor.
Enstalasyonlarının büyük ölçekli doğası ve
resim ve dikiş sanatına olan ilgisinden dolayı
Hayes'in işi bir güç ve kırılganlık dengesidir.
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RACHEL HAYES

Open Windows
Polyester, naylon, pamuk /
Polyester, nylon, cotton
Variable dimensions /
Değişken ölçüler
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2020

BURAK AYAZOĞLU

KEMAL TUFAN

MERT EGE KÖSE

Burak Ayazoğlu 1989 yılında İstanbul’da
doğdu. 2007 yılında Kocaeli Anadolu
Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu.
2008 yılında girdiği Mimar Sinan
Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi
Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü’nde lisans
eğitimini tamamladı.
Aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine
devam etmektedir. 2012 yılında Erasmus
değişim programıyla gittiği Almanya’da
Stuttgart Devlet Güzel Sanatlar
Akademisinde Susanne Windelen
Atölyesi’nde heykel eğitimi aldı.
Farklı projelerde Alexander Wagner, Ole
Lislerud, Hermann Nitsch’in asistanlığını
üstlendi. Multidisipliner sanat algısını
benimseyen sanatçı üretimlerin de sıklıkla
medyumlar arası çeşitlilik ve etkileşime
önemvermektedir. Son yıllar da üretim
tekniklerine eklediği üç boyutlu dijital
modelleme ve 3d baskı yöntemleriyle sanat
pratiğine devam etmektedir.

Kemal Tufan, 1962’de İstanbul Silivri’de doğdu.
1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği Bölümü’nü, 1994 yılında Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel
Bölümü’nü bitiren sanatçı, yurtiçinde ve
yurtdışında kişisel sergiler açarak, karma
sergilere, uluslararası bienallere ve sempozyumlara katıldı.Türkiye, İsrail, Finlandiya, Romanya,
Hollanda, Belçika, Japonya, Slovakya, Çek
Cumhuriyeti, İtalya, Danimarka, Almanya, İsveç,
Birleşik Arap Emirlikleri, İskoçya, Mısır, Bahreyn,
Sırbistan, Meksika, Portekiz, Tayvan, Endonezya,
Çin, Arjantin, Şili, Güney Kore, Brezilya,
Hindistan, Yunanistan, Fransa, Fas, Avustralya,
İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde açık
alanlara büyük boyutlu heykeller yaptı. Eş zamanlı
birçok sergilere katıldı ve konferanslar verdi.

Mert Ege Köse, 1990 yılında İstanbul’da
doğdu. 2013 yılında F.M.V. Işık Üniversitesi
Güzel Sanatla Fakültesi Görsel Sanatlar
Bölümünden mezun olan sanatçı aynı yıl
kendi metal heykel atölyesini kurdu. 2014
yılında T.C. Marmara Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü
Heykel Yüksek Lisans Programına girmeye
hak kazandı. 2015 yılında ise Asaş
Alüminyum bünyesinde Asaşsanat
Yöneticisi olan Köse halen Asaşsanat
yöneticliğine devam etmektedir.

EYMEN AKTEL
İlk lisans eğitimini İstanbul Kültür
Üniversitesi’nin İletişim Sanatları
Bölümü’nde tamamlayan Eymen Aktel
(İstanbul, 1994), bir süre reklam ajansı ve
kalkınma ajanslarında sanat yönetmeni
olarak
çalıştıktan sonra 2016 yılında Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin
Heykel Bölümü’nde eğitime başladı. Heykel
alanında deneyimlediği farklı malzeme ve
form zenginliğini resim ve
performans dilinde pratik eden sanatçı
üretimlerine İstanbul’da devam ediyor.
Ekoloji krizini sebep, sonuç ve mücadele
çerçevesinde hikayeleştiren sanatçı,
antik çağ kompozisyon ve renklerinden
ilham alarak etnik bir dil oluşturuyor.

Kemal Tufan 2002 -2014 yılları arasında 13 kez
İstanbul - Büyükçekmece Belediyesi’nin organize
ettiği Uluslararası Heykel Sempozyumlarının
küratörlüğünü yaptı. Ayrıca 2005-2007 yıllarında
Avrupa Birliği’nin desteği ile Güneydoğu
Anadolu’da (Gaziantep – Yesemek) gerçekleştirilen Uluslararası Yesemek Bienali, 2015 yılında
Koru Belediyesi Genç Heykel Sempozyumu,
2016-2017 yıllarında Beşiktaş Belediyesi
Uluslararası Heykel Sempozyumları, 2016 –
2022 yıllarında Brezilya, Bento Gonçalves
Uluslararası Heykel Sempozyumu, 2017 ve 2018
yıllarında Meksika, Puerto Vallarta Uluslararası
Heykeltraşlar Forumu, 2020 yılında Haliç
Tersanesi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile
“Tersane-i Amire’de Çağdaş Sanat” sempozyumunun küratörlüklerini üstlendi.
2005 yılından beri Marmara Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde, sözleşmeli
öğretim görevlisi olarak eğitim vermektedir.
2000 yılında Kaş'ta gerçekleştirdiği “Sualtı
Heykel Projesi” ve 2002 yılında İsveç’te Lulea Kış
Bienali kapsamında gerçekleştirdiği “Buzaltı
Heykel Projesi’ ile performans ve video
çalışmalarına da yöneldi. Sanatçı, çalışmalarını
İstanbul’daki atölyesinde sürdürmektedir.

METİN ALPER KURT
Hacettepe Üniversitesi Heykel Bölümü’nde
başladığı sanat eğitimine devam ederken
Varşova Güzel Sanatlar Akademisi Heykel
Bölümü’nde de öğretim gördü. 2018
yılında başladığı Hacettepe
Üniversitesi Heykel Bölümü’nde yüksek
lisans eğitimine devam eden sanatçı; Kapalı
Kent (2016), Mamut Art Project (2018),
Diğer Bedenler Burada (2018), Videonist,
Kent ve Bellek (2018), Base (2018),
Hominid (2019), Baselected-I (2019) ve
İnfilling (2020)’de yer aldı.
Metin Alper Kurt; işlevsel nesnelerin
deformasyonlara açık yapılarını ve
işlevinden bir anda kopmaya açık hallerini
dondurarak başka bir dönüşümün önüne
geçmeyi hedefliyor. Sanatçının zamanı ve
formu anda sabitlemek adına kullandığı
malzeme olan mermerin içini boşaltması
ona, odağına aldığı objenin işlevsel
yapısını tamamen ortadan kaldırarak
varlığını yeni bir temel üzerinden sürdürme
imkânı da tanıyor.

NATHALIE REY

NİLAY ÖZENBAY

RACHEL HAYES

Nathalie Rey, 2006'dan beri Barselona'da
yaşayan bir Fransız sanatçıdır. Kendini
sanatsal yaratımlara adamadan önce, Beşerî
Bilimler alanında, Mimarlık Yüksek Lisansı,
Edebiyat ve Güzel Sanatlar Derecesi ile
uzun bir akademik kariyere sahipti.
Teknik olarak eklektik olan çalışmaları,
yıllardır çağdaş tarihin bölümleri ile kişisel
olaylar arasında salınan bir tür anlatı dizisi
izledi. Böylece İnsanlığın dramaları ile
bireysel yaralar arasında rahatsız edici bir
paralellik yarattı. Aynı zamanda Rey,
endüstriyel atıkların ve malzemelerin
sanatsal olarak yeniden kullanılmasıyla
karakterize edilen ironik bir pop estetiği ile
ilişki kurduğu ve kendini ifade ettiği için
ticaret karşıtı bir konum benimsiyor.
Son zamanlarda çalışmaları, Reus Reading
Center’da, Cardedeu'den MATBC Museu
Arxiu Tomàs Balvey'de ve Granollers'den
Fàbrica de les Arts Roca Umbert'de,
Ideograma Vakfı'nda, Espronceda Sanat ve
Kültür Merkezi gibi çeşitli kurumların karma
ve kişisel sergilerinde gösterildi.
Barselona'daki Denizcilik Müzesi ve HUB
Tasarım Müzesi, Alalimón, Chiquita Room,
Esther Montoriol ve The Over galerileri
(Bcn) ve Woldt Galerisi (Londra /
Hamburg)’de bunlar arasındadır.

İstanbul F.M.V. Özel Işık Lisesi’ni bitiren sanatçı,
ardından Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Görsel Sanatlar Heykel Bölümü’nden 2015 yılında
birincilikle mezun oldu. 1997-2004 yılları
arasında rahmetli heykeltıraş İrfan Korkmazlar
atölyesinde heykel çalışmalarına başladı.
2004-2008 yılları arasında Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi heykeltıraş
Ziyaeddin Nuriyev eşliğinde çalışmalarına devam
etti. 2008-2009 yılında, New York School of
Visual Art’da “Fine Arts Sculpture Course”a
katıldı. Heykel çalışmalarına kendi atölyesinde
devam etmektedir.

Rachel Hayes (d. 1977, Kansas City, MO), lisans
eğitimini Kansas City Art Institute’ta tekstil, yüksek
lisans eğitimini de Virginia Commonwealth
Üniversitesi’nde resim alanında tamamladı.
Kumaş ve tekstil ürünleri kullanarak büyük ölçekli
eserler yaratan Rachel Hayes, eserlerinde hem
beşerî hem de doğal ortamları, renk ve farklı
formlar katarak zenginleştirmeyi amaçlıyor.
Resim ve heykel alanında Joan Mitchell Ödülü;
heykel alanında Augustus Saint-Gaudens
Memorial Bursu, Virginia Museum of Fine Arts
Professional Bursu, Virginia Commission for the
Arts Bursu ve Charlotte Street Fund Ödülü
almaya hak kazandı.
Hayes, geçtiğimiz yıllarda, İtalyan moda evi
Missoni ile iş birliği kapsamında Milano Tasarım
Haftası’nda kişisel sergisini hayata geçirdi. 2021
yılında, 16. Contemporary İstanbul’da
ISTANBUL’74 ile mekâna özel bir enstalasyon
sergiledi. 2022 yılında, NOMAD Capri’de
ISTANBUL’74 ile bir dış mekân yerleştirmesiyle
yer aldı. Hayes’in çalışmaları, The New Yorker,
The New York Times, The Cut,
LA Weekly, Los Angeles Times, Vogue, Harper’s
Bazaar ve Artforum tarafından desteklendi.
Sanatçı, New York’ta Marie Walsh Sharpe Space
Program, Utica’da Sculpture Space Residency,
Gent’te Art Omi International Artists’ Residency,
Roswell’de Roswell Artist-in- Residence Program,
Tulsa’da Artist Fellowship programlarına katıldı.
Sculpture Center, Nevada Museum of Art,
Taubman Museum of Art, Nerman Museum of
Contemporary Art, Roswell Museum of Art,
Saint-Gaudens National Historic Site, Lowell
Ryan Projects, Bravin Lee Programs ve ADA
Gallery gibi birçok sanat galerisinde eserlerini
sergiledi. Hayes, Tulsa, Oklahoma’da yaşıyor ve
çalışıyor.

SEÇİL BÜYÜKKAN
1984 Eskişehir doğumlu Seçil Büyükkan, 2002
yılında Eskişehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
Resim Bölümü, 2007 yılında Anadolu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı Sanatları
Bölümünden mezun olmuştur. 2006 yılında
Erasmus Programıyla gittiği Polonya “Akademia
Sztuk Pieknych we Wrocławiu”da 6 ay sanat
eğitimi almıştır. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar
Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalında yüksek
lisansını tamamlamıştır. Çalışmalarını İstanbul’daki
atölyesinde sürdürmektedir.
.
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