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İnsan doğası gereği arayış içindedir ve bu neden-
ledir ki değişim ve yeniliklere daima açıktır. Güncel 
durumdan ve hayatta beslenerek değişen döngü-
lere ayak uydurur ve bunu kendine göre yeniden 
bilinçli ya da bilinçsiz bir biçimde şekillendirip ha-
yatını sürdürmeye devam eder. Seydi Murat Koç’un 
yeni serisi “İnsanlar Alemi” ise insan olgusunun en 
derinlerdeki dürtülerine odaklanarak, yaşamın için-
deki somut ve soyut gerçeklerle katmanlı insan du-
rumlarını çarpıcı bir biçimde ele almaktadır.

Koç, geçmiş serilerinde kent, mutenalaşma, ya-
şam alanlarını terk etme, kültürel asimilasyon ve 
bunlar sonucunda kültürel yozlaşma gibi konuları 

Melike Bayık

Humans are always on a quest by nature; therefore, 
are always open to change and improve. They ins-
pire from current states and life, adapt to changing 
cycles; in the end, shape them either consciously or 
unconsciously and keep on living their lives. The new 
series from Seydi Murat Koç, titled “Human King-
dom” focuses on the deepest impulses of the human 
and deals with the tangible and intangible realities of 
the life and layered states of human in a striking way.
Koç, dealt with the concepts such as urban, gentri-
fication, abandoning living spaces, cultural assimi-
lation and cultural corruption in his former works, 
focuses on the human itself this time and reveals 
the bonds humans establish not only with nature 

GEYİKLİ BİR GECEDEN TUHAF İNSANLIK HALLERİNE
FROM A DEER NIGHT TO UNUSUAL HUMAN CONDITIONS
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irdelerken bu kez direkt insana odaklanıp, insanın 
kentle olduğu kadar kendisiyle de kurduğu bağları 
görünür kılmaktadır. Sanatçının birbirinden fark-
lı ölçülerde izlenen tuvalleri insanlık durumunun 
çeşitli realiteleri olarak göze çarpar. Koç’un resim-
lerinde, eski serilerinde ele aldığı kent olgusu me-
lankolik bir çağın göstergesi olarak sunulurken, 
“İnsanlar Alemi” serisinde umut ince bir çizgiyle 
naif heyecanlar içinde gösterilmektedir. Çok yönlü 
ve çok boyutlu olan insana dair yaşam araştırması 
doğa, kent ve bu iki bellek arasındaki insan duygu-
larıyla sentezlenerek yeni bir form halinde sunulur.

Seydi Murat Koç’un yeni ve güncel kurgusunda in-
sanın oldukça katmanlı ve farklı bir tarafına dair 
bir melez durum görünür kılınır. Bu durum insanın 
kent, doğa ve yaşam arasında kurduğu kişisel zevk-
ler ve yapay sosyal medyalar, reklamlar üzerindeki 
gösterdiği sahteleşen kimlikleridir. Sanatçının kur-
guladığı tuvallerde çeşitli boya katmanları ve ol-
dukça farklı renkler yan yana belirir. İlk kez bu kadar 

canlı neon renkleri kullanan Koç, reklam dünyasın-
daki yapaylık ve insanların absürdleşen durumları 
üzerine bunu bir imge olarak seçerken sanatçının 
tuvallerinde yeni bir üretim pratiği de göze çarpıyor. 
Yeni üretim metodu olan kazıma tekniği oldukça ba-
ğımsız bir pratik olarak Koç’un araştırmacı kimliği 
ve deneysel üretiminin altını çiziyor. Koç, önce tu-
val yüzeyine arka arkaya kurudukça sekiz kat boya 
sürüyor ve en son kat için tuvali hazırlıyor. Farklı 
neon renklerin arka planda bir höyük gibi üst üste 
geldiği renkli doku, dokuzuncu kat için bir arka plan 
olarak kurgulanıyor. Sanatçının çok yönlü çalışma 
pratiği için oldukça dikkat çekici bir görsellik olarak 
kurgulanan bu teknik içinde son kat ise yoğun bir 
beyaz boya ile kaplanarak asıl yapılacak olan imge 
bütününe sanatçı tarafında hızla ve heyecanla giriş 
yapılıyor. Koç’un bu yeni çalışma pratiği içinde tuval 
yüzeyindeki çok katmanlı formu yarattıktan sonraki 
çalışma metodu oldukça hızlı davranıp boyayı kazı-
yarak ortaya çıkardığı minimal ancak oldukça ince 
ve titiz detayların görselleştirdiği bir imgeler şö-
lenine dönüşüyor. Tuval yüzeyine bırakılan her kat 
boya insan hayatının da bir ara yüzü, bir bakışı gibi. 
Sanatçının dokuz kat boya ile şekillendirdiği resim-
leri katmanlı boyaların oluşturduğu bir kurgu ile 
insan hayatının çok yönlü ve katmanlı biçiminin de 
çarpıcı bir sentezi olarak izlenebiliyor.
 
Seydi Murat Koç’un tinsel bir dinamizm içindeki bu 
tuvalleri dokuz kat boya ile insan yaşamının dokuz 
kat derindeki paralelliklerine ve hayatın çeşitli eş 
değerliklerine keskin bir izdüşüm olarak yansıyor. 
Yaşamın değişken kurgusu içinde sanatçının tesa-
düfi olarak seçtiği her canlı neon rengin tuvaldeki 
geçişi, yaşamın dürtüsel ve bilinçsiz bir geçişinin de 
muğlak ancak dikkat çekici izleri gibi. Koç yüzeydeki 
imgeyi yaratırken ince kauçuk uçlu fırçalarla detay-
lı çentikler ve seri hareketler ile çalışarak bu çağın 
hız dünyasından da bir an sunuyor. Sanatçının dik-
kat çekici pratiği içinde tuvallerde görünen imgeler 
ise insan ve doğa arasındaki muhteşem farklılıkların 
dikkat çekici bileşimlerinden oluşan melez bir gö-
rüntüye dönüşüyor. Sanatçının hayvan imgelerin-
den seçtiği çeşitli portre görüntüleri ve kentli insa-
nın yaşamsal zevk mementolarından alınan çeşitli 
vücut anlarını birleştirerek hayvan ve insanlardan 
etkileyici ve fantastik bir hibrit imge oluşturuyor. 
Hayvan portreleri içinde geyik seçen Koç, popüler 

but also with themselves. The canvases with va-
riable dimensions can be considered as various 
realities of the state of being human. The urban 
concept, which Koç dealt with in his former pain-
tings, is presented as the indicator of the modern 
age whereas the new series “Human Kingdom” 
points to hope in a subtle and innocently exciting 
way. The research regarding the life of humans, 
sophisticated and multi-dimensional beings, is 
presented as a new form bringing together nature, 
urban and emotions between these two memories.

A hybrid condition regarding the multi-layered and 
different part of human is exposed in Seydi Murat 
Koç’s new and current project. These conditions 
include the individual pleasure built between urban, 
nature and life; and artificial identities developed in 
social media and advertisements. The canvases of 
the artist combine several layers of paint with diffe-
rent colours. Koç, who uses such vivid neon colours 
for the first time, use this as an image about the ar-
tificiality in the word of advertising and the absurd 
conditions humans experience. What is more, a new 
producing practice comes forward in his canvases. 
His new producing method, scratching technique, 
emphasizes the investigative personality and expe-
rimental producing of Koç as an independent prac-
tice. Koç applies eight layers of paint on top of each 
other and prepares the canvas for the layer on top. 
The colourful texture where different neon colours 
are piled on top of each other like mounds is desig-
ned as a background for the ninth layer. This tech-
nique, designed as a flashy visuality to the artist’s 
sophisticated practice, includes a top layer covered 
in white paint and the artist starts dealing with the 
whole image quickly and excitedly. The working 
method of Koç, starting after creating the multi-la-
yered form on canvas, evolves into a feast of ima-
ges visualizing the minimal but subtle details on a 
surface where he immediately scratches the paint. 
Each layer of paint on the canvas resembles an in-
terface of human life. The paintings which the artist 
shaped with nine layers of paint refers to the striking 
synthesis of the multi-layered form of human life, 
thanks to the composition created with paint layers.
These canvases by Seydi Murat Koç, holding a spi-
ritual dynamism echoes in the parallels deep down 
in human life and the several equivalences of life. 

The transition of vivid neon colours, each of which 
was picked coincidentally in the changing structu-
re of life resembles the ambiguous but spectacular 
traces of the impulsive and unconscious transitions 
of life. While creating the image on the surface, Koç 
makes notches with a fine rubber brush, works with 
fast movements and presents a moment from the 
world of the speed of this era. The images on the 
canvases, on the other hand, transforms into a hyb-
rid image comprising of the striking compounds of 
the great differences. The artist creates fantastical 
hybrid images of humans and animals by combining 
several animal images and body movements of the 
humans living in cities, taken from the moments of 
delight. Using deer as the animal portrait, Koç de-
als with the animal image which is the most used 
in the popular culture and includes images of male 
deers with horns and delicate female deers for the 
materialistic and heuristical forms they can take. 
The deer heads referring to the human emoti-
ons, getting uglier and artificial, are presented in a 
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dünya içinde en çok kullanılan hayvan görseli olma-
sı ile birlikte insanlık durumlarını ele alırken geyiğin 
gireceği çeşitli maddesel ve sezgisel biçimlerden 
dolayı boynuzlu erkek ve narin dişi geyik başlarını 
resimlerine titizlikle ekliyor. Koç’un katmanlı boya 
dokuları arasında çirkinleşen ve yapaylaşan insan 
duygularını tezahür eden geyik başları çarpıcı bir 
şekilde sunuluyor. Sanatçı, resimlerinde realiteden, 
gerçek dünyadan, yaşanmış mekanlar ve zamanlar 
içinde bu zamanları yaşamış olan insanlardan beyaz 
yakalıları ele alıyor. Plazalarda çalışan, hayatları 
gökdelenler ve “meeting”ler arasında geçen insani 
duygu ve hazlardan yoksunlaşmaya/yoksunlaştı-
rılmaya başlamış olan insanları, hayvan ve insan 
ırkından yeni bir melez görüntü oluşturarak kurgu-
ladığı reel imgeler içinde keskin bir biçimde ortaya 
koyuyor. Dünyevi zevklerin odağında yer alan şehirli 
insanın kişisel zevklerine ve yaşam biçimine odak-
lanan Koç, elinde purosu ile katı ve otoriter bir duruş 
içerisinde duran, kürkler içinde yapay kahkahalar 
atan, viski içerek güç gösterisinde bulunan figürle-
ri geyik başları ve insan vücutları ile mekanikleşen 
dünyamız içinde kentin ücra gökdelenlerinin kü-
çük odalarından bize sunuyor. İnsanların poz verip, 
abartılı haller içine girdiği bu biçare formlarını, yine 
insan tarafından tüketim nesnesi haline dönüşmüş 
olan geyik başları ile birleştirerek doğada, naturası 
içinde bulunan geyiğin büyüleyici görüntüsünü in-
sanın iç derinliklerinde yer alan vahşileşen ve duy-
gusuzlaşan tarafı ile birleştiriyor. 

Seydi Murat Koç’un bugünün kentli insanındaki    
doğaya kendi naturasına dönme halini, arayışını ele 
aldığı resimleri çok parçalı gerçeklikler ve keyif an-
larının yapay görüntüleri arasında eriyip, yok olup 
giden insanlığı temsil ediyor. Doğa ve kent arasın-
da kalan yaşam alanları kısıtlanmış hayatlar ile ele 
aldığı hibrit figürler sanatçının boya katmanları ve 
grafik bir dil ile kurgulanan minimal desen çizgile-
ri ile paralel bir evrendeki başka zamana ait tuhaf 
ve alternatif bir gerçekliğe dönüşüyor. Koç’un ka-
zıyarak oluşturduğu tuvalleri dışında oldukça yo-
ğun boya kullanarak kurguladığı diğer tuvalleri ise 
figürlerin güçlü desenleri ile ortaya çıkıyor. Tuval 
yüzeyinde çok katmanlı bir boya dokusu, alt görün-
tüden parçalı bir biçimde görünen renkli katmanlar 
ve üzerinde yer alan melez figürler... Figürleri çizim 
olarak kendi dilinde, güçlü desen aksları ile sunan 
Koç, uzun zamandır serilerinde izlemediğimiz bir 
yaklaşımını da tekrar görünür hale getiriyor. Söy-
lemlerini daha da çarpıcı formlara bürüyen güçlü 

striking way between the paint textures of Koç. The 
artist deals with the white-collar who are from the 
real world and spaces and experienced those times. 
The artist depicts the people working in plazas, li-
ving their lives between skyscrapers and meetings, 
and lacking human emotions and delights, in the 
real images that the artist conceived with a hybrid 
image combining humans and animals. Koç, focu-
sing on the individual pleasures and the lifestyle 
of people living in urban, who are in the focus of 
earthly delights, presents figures with deer hea-
ds and human bodies who look rigidly authorita-
rian with cigars in their hands, faking laughters in 
furs, flexing their muscles while sipping from their 
whiskies, from the small rooms of solitary skysc-
rapers in our mechanized world. He brings toget-
her the fascinating image of deer in its own habitat 
and the wild and hardened side deep down in the 
humans by combining helpless forms of human 
bodies posing steeply with deer heads, which have 

been used as consumption object by the humans.
Seydi Murat Koç’s paintings where he deals with 
humans’ state of turning back to nature and their 
search, represent the humanity dissolving betwe-
en the multipartite realities and the artificial ima-
ges of the moments of delight. The hybrid figures 
pointing to the restricted living spaces between 
nature and city evolves into an unusual and alter-
native reality belonging to another time in the pa-
rallel universe when brought together with layers 
of paint and graphical language. The canvas works 
where the artist applied paint intensely, other than 
the scratched works, come forward with powerful-
ly drawn figures. A multi-layered texture of paint 
on the surface of the canvas, colourful layers seen 
partially underneath the surface, and the hybrid 
figures on top… Koç, presenting the figures in his 
own language and powerful drawing axis, adop-
ts an artistic manner which he hadn’t been adop-
ting for a long time in his series. With the power-
ful drawings turning his discourses into striking 
forms, the artist conceives the fragmental pieces 
on the surface with an extraordinary approach.

Half-deer half-human bodies on the surfaces of the 
canvases are either female or male figures. Koç, 
dealing with several alienated, strong and attrac-
tive female and male figures from different layers 
of the society, highlights the moments of delight 
with sequences from the lives of these chaotic city 
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desenleri ile sanatçı tuval yüzeyindeki fragmental 
parçaları, olağanüstü bir yaklaşım içinde çizgileriyle 
kurguluyor.

Tuval yüzeylerine yansıyan yarı insan yarı geyik be-
denler, kimi zaman erkek kimi zaman ise kadın ola-
rak dünyamıza giriyor. Toplum içinde çeşitli statü-
lerdeki yabancılaşan güçlü ve dikkat çekici kadın ve 
erkek kimliklerini ele alan Koç, keyif ve haz anları-
nın vurgusunu yine bu kaotik metropol insanlarının 
yaşamlarından kesitler alarak görünür kılıyor. Kimi 
tuvaller kapalı bir mekan içinden kürkü ve viskisiyle 
şaşaalı görünüp, kahkaha atan bir geyik imgesiyle 
görünse de kimi tuvallerde de figürler doğa içinde 
yalnız ve tamamen varoluşuna odaklanmış geyik 
başlı, çıplak figürler olarak görünüyor. Tuvallerin 
arka planını oluşturan, figürlerin desteklendiği ka-
palı ya da açık şehir görüntüleri kentin içinde, kente 
ve yozlaşmaya maruz kalmış insanın güncel halinin 
altını çiziyor. Ancak naif ve sakin bir Tundra bölge-
siymişçesine bir beyazlık içinde doğada duran çıplak 
figürler ise olabildiğine kendine dönmeye başlamış, 
olabildiğine arayışını sonlandırmış gibi bir mev-
cudiyet içinde dikkat çekici bir durulukla izleniyor. 
Habitatında, sakin bir doğa görüntüsü içinde duran 
figürler, arka planda hafif hafif görünen bitki yeşil-
likleri ile destekleniyor. Resimlerin çarpıcı gerçek-
liği arasında kentin kaotizmi ve doğanın muhteşem 
sakinliği arasında duran sınırlı paralellikler insanlık 
durumunu güçlü bir biçimde sorguluyor. Resim-
lerdeki çift yönlü izlenme, pluralistik renk algısı, 
deneysel üretim pratiği, çok katmanlı boya doku-
su, insan ve geyiğin melezleşerek yarattığı çapraz 
sorgulamalar, kent ve doğa arasındaki tuhaf tezat-

people. While some canvases feature laughing deer 
figures looking radiant in fur and holding whiskey 
glasses, some features nude figures with a deer 
head, focusing completely on its existence alone in 
nature. The city images forming the background of 
the canvases and supporting the figures emphasizes 
the recent condition of human exposed to corruption 
in the city. On the other hand, the nude figures de-
picted in nature as white as calm the Tundra region 
and which are looking inwards and ended their sear-
chings can be viewed in remarkable clearness. The 
figures placed in their habitats, a calm nature image 
are supported with the green plants slightly visible 
in the background. The restricted parallels betwe-
en the city’ chaos and the perfect serenity of nature 
among the striking reality of the paintings question 
the circumstances humans experience powerfully. 
Bi-directional view of the paintings, pluralistic co-
lour perception, experimental producing practice, 
multi-layered paint texture, cross-examinations 
caused by the hybrid human-deer figure, the unu-
sual oppositeness between the city and nature, pe-
ople anonymizing as a result of the searchings in 
the city, the emotions stuck between the real and 
the fiction, and the lost cultural structure. Koç’s stri-
kingly ironic paintings reveal the eclectic aspects 
of human as beings becoming hybrid in nine layers 
of paint and pluralist, multi-dimensional forms.

“Human Kingdom” by Seydi Murat Koç, is a dre-
am of escaping from the chaos of the city, comp-
licated and multicultural structure of metro-
pole to the rural, nature and existence, a little 
hope, a complete searching. Just like Turgut Uyar 

lık, kent içinde arayışlar içinde yavaş yavaş kimliği-
ni kaybederek herkesleşen, anonimleşen insanlar, 
gerçek ve kurgu arasında kalan duygular ve yitirilen 
kültürel yapı. Koç’un resimleri dokuz kat boya içinde 
insanın hibritleşen varlıklar olarak eklektik halleri-
nin, çoğulcu ve çok boyutlu biçimler içinde sunuldu-
ğu çarpıcı bir ironi içinde izleniyor.

Seydi Murat Koç’un “İnsanlar Alemi” kentin kaosun-
dan, metropolün çok kimlikli karmaşık yapısından 
kurtulup, kırsala, doğaya, varoluşa dair bir kaçış 
hayali, küçük bir umut, bariz bir arayış. Tıpkı Turgut 
Uyar’ın Geyikli Gece şiirinde de sözünü ettiği gibi. 

“Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta 
Her şey naylondandı o kadar 
Ve ölünce beş on bin birden ölüyorduk güneşe karşı 
Ama geyikli geceyi bulmadan önce 
Hepimiz çocuklar gibi korkuyorduk. 

Geyikli geceyi hep bilmelisiniz 
Yeşil ve yabani uzak ormanlarda 
Güneşin asfalt sonlarında batmasıyla ağırdan 
Hepimizi vakitten kurtaracak 
…
‘Halbuki geyikli gece ormanda 
Keskin mavi ve hışırtılı 
Geyikli geceye geçiyorum’ “

Herkes kendi geyikli gecesini bulmalı, bulmalı ki 
arayış sonlanmalı, rüyalardaki umut evrenlerinden 
yeşile, doğaya, varoluşa dönülmeli…

mentioned in his poetry, “Night with Deer.”

Yet, there was nothing to be afraid of
Everything was out of plastic, that’s all
And when we die, we die as thousands across the 
sun
But before we found the night with deer,
We all lived in fear like children

You should always know the night with deer.
In the forests far away, green and wild
When sun descents slowly at the edge of the tar-
mac
Will save us all from the time.
…
However, the night with deer is in the forest
Sharp blue and rustling
I drink to the deer night

Everyone should find their own night with deer so 
that the searcing can be ended, and we can be back 
to the green, nature and existence from the univer-
se of hopes in our dreams.
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1981 yılında Akşehir’de doğan Seydi Murat Koç, 
Marmara Üniversitesi’nden sanat öğretmeni 
olarak mezun oldu ve aynı okulda yüksek lisans 
yaptı. 15 kişisel sergi açan Koç 200’den fazla 
ulusal ve uluslararası karma sergide yer aldı. 
2005 yılında RH + - Art Magazine tarafından “Yılın 
Genç Ressamı” ve  2010 yılında “70. Devlet Resim 
ve Heykel Yarışması Başarı Ödülü” nün de dahil 
olduğu 18 ödül kazandı. Ayrıca 2016’da Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika Sanat Ödülü (MENA Ödülü) kısa 
liste finalisti oldu. Sanatçı Contemporary Istanbul, 
Art Basel “Solo Proje”, Art Basel Miami gibi birçok 
uluslararası sanat fuarına katıldı. Seydi Murat 
Koç’un birçok eseri müzelerde ve birçok ülkede 
özel koleksiyonlarda gösteriliyor.

Halen Doğuş Üniversitesi’nde öğretim görevlisi 
olan Seydi Murat Koç, çalışmalarına İstanbul-
Moda’daki özel atölyesinde devam etmektedir.

Born in 1981 in Akşehir, Seydi Murat Koç graduated 
from Marmara University as an art teacher and 
got his master’s degree at the same school. He 
had 15 solo exhibitions and participated in over 
200 national and international group shows. 
He won 18 awards including “Young Painter of 
the Year” in 2005  by RH + - Art Magazine and 
“70th State Painting and Sculpture Competition 
Achievement Award” in 2010. He was also the 
short-listed finalist for The Sovereign Middle East 
and North Africa Art Prize (MENA Prize) in 2016. 
The artist has attended various international art 
fairs including Contemporary Istanbul, Art Basel 
“The Solo Project”, Art Basel Miami. Many works of 
Seydi Murat Koc are being shown in museums and 
privite collections in numerous countries. 

Seydi Murat Koç, who is currently a lecturer at 
Doğuş University, continues his studies in his 
private studio in İstanbul-Moda.

SANATÇI HAKKINDA
ABOUT THE ARTIST
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2006, “SEYDİ MURAT KOÇ SOLO EXHIBITION” March 28–April 28, Odakule Art Gallery, Istanbul

2007, “CONFRONTATION” February 16–March 12, Nazım Hikmet Foundation Art Gallery, Istanbul

2007, “CONFRONTATION” June 08-June 23, Gallery Soyut, Ankara

2008, “317 KD” January 24–February 16, Şişli Terakki Foundation Art Gallery, Istanbul

2008, “317 KD” March 14-April 09, IDEA Art Gallery, Konya

2008, “INBETWEEN” April 24 –May 26, Eskonsept, Istanbul

2009, “LEAPS” January 15-February 04, Eskonsept, Istanbul

2009, “LEAPS” February 06-25, Gallery Soyut, Ankara

2009, “LEAPS AND BEYOND” September 15-December 10, G-Art, Istanbul

2009, “LEAPS AND BEYOND” March, Ankara Art Fair, Gallery Soyut, Ankara

2009, “LEAPS AND BEYOND” December, Antalya, Art Park Gallery, Antalya

2010, “HADES” 10-22 December, Gallery Soyut, Ankara

2011, “TANGENT” January 12-February 12, Gallery IHLAMOUR, Istanbul

2012, “VERTIGO” October 02–November 02, Çağla Cabaoğlu Gallery, Istanbul

2016, “VERTIGO and GRAVITY” March 04–June 04, Gallery KHAS, Istanbul

2017, “CONFINED SPACE” October  01-31, Gallery Kambur, Arnavutkoy-Istanbul

2018, “INNER TIME” March 03–April 07, Ddesign Gallery, Istanbul

2019, “HIGER THAN THE GROUND” April 12-May 12, Nilüfer Municipality Nazım Hikmet Culture House-Bursa

2006,  “SEYDİ MURAT KOÇ KİŞİSEL SERGİSİ” 28Mart–28 Nisan, Odakule Sanat Galerisi, İstanbul

2007, “YÜZLEŞME” 16 Şubat-12 Mart, Nazım Hikmet Vakfı Sanat Galerisi, İstanbul

2007, “YÜZLEŞME” 08 Haziran-23 Haziran, Galeri Soyut, Ankara

2008, “317 KD” 24 Ocak-16 Şubat, Şişli Terakki Vakfı Sanat Galerisi, İstanbul

2008, “317 KD” 14 Mart-9Nisan, İDEA Sanat Galerisi, Konya

2008, “ARADA”  24 Nisan-26 Mayıs, Eskonsept, İstanbul

2009, “SIÇRAMALAR” 15 Ocak-4 Şubat, Eskonsept, İstanbul

2009, “SIÇRAMALAR” 06-25 Şubat, Galeri Soyut, Ankara

2009, “SIÇRAMALAR ve ÖTESİ” 15 Ekim-10 Kasım, G-Art – İstanbul

2009, “SIÇRAMALAR ve ÖTESİ” Mart, Ankara Sanat Fuarı, Galeri Soyut –Ankara

2009, “SIÇRAMALAR ve ÖTESİ” Aralık, Antalya, Art Park Gallery- Antalya

2010, “HADES” 10-22 Aralık, Galeri Soyut, Çankaya- Çankaya- Ankara

2011, “TEĞET” 12 Ocak-12 Şubat, Galeri Ihlamour- İstanbul

2012, “VERTİGO” 2 Ekim–2 Kasım, Çağla Cabaoğlu Galeri – İstanbul

2016, “VERTİGO ve YERÇEKİMİ” 4 Mart-4 Haziran, Galeri KHAS – İstanbul

2017, “DAR ALAN / DAN”  01–31 Ekim 2017, Galeri Kambur –İstanbul

2018, “İÇ ZAMAN”  03 Mart–07 Nisan 2018, Ddesign Gallery –İstanbul

2019, “YERDEN YÜKSEK” 12 Nisan–12 Mayıs, Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Evi- Bursa

SEÇİLMİŞ SERGİLER
SELECTED EXHIBITIONS
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İnsanlar Alemi No. 01 / The Realm of Human No.01
Tuval Üzerine Akrilik ve Mürekkepli Kalem / Acrylic and Ink On Canvas 
140 x 90 cm, 2018



20 21

İnsanlar Alemi No. 02 / The Realm of Human No.02
Tuval Üzerine Akrilik ve Mürekkepli Kalem / Acrylic and Ink On Canvas 
140 x 90 cm, 2019



22 23

İnsanlar Alemi No. 03 / The Realm of Human No.03
Tuval Üzerine Akrilik ve Mürekkepli Kalem / Acrylic and Ink On Canvas 
80 x 60 cm, 2019



24 25

İnsanlar Alemi No. 05 / The Realm of Human No.05
Tuval Üzerine Akrilik ve Mürekkepli Kalem / Acrylic and Ink On Canvas 
80 x 60 cm, 2019



26 27

İnsanlar Alemi No. 09 / The Realm of Human No.09
Tuval Üzerine Akrilik ve Mürekkepli Kalem / Acrylic and Ink On Canvas 
40 x 40 cm, 2019



28 29

İnsanlar Alemi No. 10 / The Realm of Human No.10
Tuval Üzerine Akrilik ve Mürekkepli Kalem / Acrylic and Ink On Canvas 
40 x 40 cm, 2019



30 31

İnsanlar Alemi No. 15 / The Realm of Human No.15
Tuval Üzerine Akrilik ve Mürekkepli Kalem / Acrylic and Ink On Canvas 
80 x 60 cm, 2019



32 33

İnsanlar Alemi No. 16 / The Realm of Human No.16
Tuval Üzerine Akrilik ve Mürekkepli Kalem / Acrylic and Ink On Canvas 
25 x 25 cm, 2019

İnsanlar Alemi Serisi
The Realm of Human Series

Tuval Üzerine Akrilik, Yağlı Boya ve Mürekkepli Kalem
Acrylic, Oil and Ink On Canvas 

40 x 40 cm, 2019

İnsanlar Alemi Serisi
The Realm of Human Series

Tuval Üzerine Akrilik, Yağlı Boya ve Mürekkepli Kalem
Acrylic, Oil and Ink On Canvas 

40 x 40 cm, 2019
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İsimsiz I / Untitled I
Tuval Üzerine Akrilik ve Mürekkepli Kalem / Acrylic and Ink On Canvas 
80 cm Ø, 2018



36 37

İsimsiz II / Untitled II
Tuval Üzerine Akrilik ve Mürekkepli Kalem / Acrylic and Ink On Canvas 
80 cm Ø, 2018



38 39

İnsanlar Alemi Serisi-Kıspet / The Realm of Human Series-Kıspet
Tuval Üzerine Akrilik ve Mürekkepli Kalem / Acrylic and Ink On Canvas 
149 x 149 cm, 2019



40 41

İnsanlar Alemi Serisi / The Realm of Human Series
Tuval Üzerine Akrilik ve Yağlı Boya / Acrylic and Oil On Canvas 
40 x 40 cm, 2019



42 43

İnsanlar Alemi Serisi / The Realm of Human Series
Tuval Üzerine Akrilik ve Yağlı Boya / Acrylic and Oil On Canvas 
60 x 50 cm, 2019



44 45

İnsanlar Alemi Serisi-Wolf / The Realm of Human Series-Wolf
Tuval Üzerine Akrilik ve Yağlı Boya / Acrylic and Oil On Canvas 
220 x 145 cm, 2019



46 47

İnsanlar Alemi Serisi / The Realm of Human Series
Tuval Üzerine Akrilik ve Yağlı Boya / Acrylic and Oil On Canvas 
80 x 60 cm, 2019
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Ferda Art Platform İstanbul’da çağdaş sanat 
ortamını Nişantaşı, Beyoğlu, Karaköy üçgenin 
dışında bir merkeze, Anadolu Yakasına sıçratmak 
ve burada yeni bir odak oluşturabilmek amacı 
ile 2019 yılında, Ferda Dedeoğlu tarafından 
kurulmuştur. 

Platform genç sanatçıları desteklemeyi, 
Türkiye’de yetişen genç sanatçıları yurt dışı sanat 
platformlarına taşımayı ve yükseliş dönemindeki 
Türkiye çağdaş sanatının uluslararası düzeyde 
tanıtılmasına katkı sağlamayı amaçlar.

Ferda Art Platform, edebiyattan, sinemaya, 
tiyatroya, müziğe ve mimariye kadar farklı 
disiplinlerden sanatçıların ve sanat severlerin 
bir araya gelmesi için alan oluşturur. Bu amaçla 
seminerler, workshoplar ve buluşmalar düzenler.

With the purpose to carry the contemporary art 
scene out of Nişataşı-Beyoğlu-Karaköy triangle to 
the Asian side, Ferda Art Platform was founded by 
Ferda Dedeoğlu in Kadıköy. 

The platform aims to promote young Turkish artists 
on the scene and to spread up Turkish art across 
the World.

Ferda Art Platform offers a gathering space for 
artists and art-lovers from different disciplines like 
literature, cinema, theatre, music, and architecture 
through housing seminars, workshops, and meet-
ups.

GALERİ HAKKINDA
ABOUT THE GALLERY
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