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 1984 doğumlu, sanatta kendi kendini eğitmiş dil bilimci / 
sanatçı, BEKIRU (Bekir Sert), profesyonel sanat çalışmalarına, 
manga ve çizgi romanlarla başladı. Tek bir strip ve sekans 
tasarımına odaklandığı için, bunları tek bir ortamda tablolaştırmaya 
başladı.

 Sanatçı, önce medium üzerinde (şimdilik tual ve ahşap) 
bilinçli olarak bir problem ve görsel bir kaos yaratıyor, sonra bu 
problemi yine görsel olarak çözüyor ve kaosu grafik olarak 
rahatlatıyor. Kendi görsel hazzı, en büyük kılavuzu. Temasını 
önceden belirlediği eser sanatçıyı görsel olarak tatmin ettiğinde, 
resim bitmiş oluyor. BEKIRU, kendini, (henüz) var olmayan imgelerin 
görsel sözlük derleyicisi olarak da tanımlıyor. Kendi terimi ile, o bir 
visual-lexicographer.

 Oxonian Sanatçı –Oxford Universitesi mezunlarına ve 
akademisyenlerine verilen ad—icat ettiği dil edinim metodu olan, 
Bowyard Metodu ile yaptıklarının da sanatsal felsefesini temsil 
ettiğini ve/veya sanatında yapmaya çalıştığı şeyin de benzer 
algoritmaları kovalamak olduğunu her fırsatta ifade ediyor. 
Ortaya çıkardığı işler için “futuristic minimalism” veya “cartoonistic 
surrealism” özetlemesini yapıyor. Bu minimal kompozisyonlar, yarı 
planlı, yarı doğaçlama gelişiyor. Kanvas, ahşap ve kâğıt gibi 
mediumlar üzerine akrilik, mürekkep ve karışık teknikle, soyut 
kavramları, minimum çizgi-maximum ifade ile kodlamaya 
çalışıyor. Bekir Sert’in işlerinde, aslında, onun hayal ettiği film 
sahnesinin, duraklatılmış son karesini görürüz. Doğaçlama da 
olsa, kurgulanmış da olsa, resim bittiğinde, sanatçı, filmin tüm 
detaylarına hakimdir. İzleyici, son kareden geriye veya ileriye doğru, 
kendi hayal gücü ile ilerler.

BEKİRU
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 New York, Paris, Capri ve Istanbul’da düzenlediği karma 
ve kişisel sergilerinin ardından, yeni solo gösterisini, izleyicilerle 
buluşturmaya hazırlanan sanatçının, bu solo gösterisinin adı “Freak 
Show / Sirk’ul Acayip”. Sanatçı, kendi sirkinin kapılarını açıp, bizi 
kendi ucubeleriyle tanıştırıyor. İnsan zihninin, kendi “norm”larına 
uymayanı “ucube” kabul etmesinden yola çıkarak kurgulamış bu 
sergisi hakkında, sanatçı şunları söylüyor:

 “İnsan zihni, hali hazırda var olan imgeyi gördüğünde 
rahattır. Örneğin, bulutu bile tavşana, ata benzettiğimizde, 
mutluyuzdur. İmge klasörümüzde olmayan bir ‘şey’ ile 
karşılaştığımızda –fark etmesek de—alarma geçeriz. Bu yüzden 
figüratif ve gerçekçi resimler karşısında, beyin daha güvende 
hissettirirken bizi, soyut işler, bizi savunmaya geçirtecek hormonlar 
salgılatır. ‘Norm’, gerçeğin önündeki engellerden biridir!”

 Bu durumdan yola çıkarak, kendi “güzel” ucubelerini 
yarattığı sergisi Sirk’ûl Acayip, 12 Ocak’tan itibaren Ferda Art 
Platform’da izlenebilecek. İmkânsız panoramalar arasında 
gezeceğiniz bu “minimal acayiplik” çadırında, Katran Güzeli 
Narcissa’nın ve Şimşek Yakalayıcısı’nın hikayeleri ile tanışacaksınız; 
dünya üzerinde son yağan kara tanıklık etmiş ağaçları görüp, 
post-modern sfenksin kehanetlerini çözmeye çalışacaksınız.
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 BEKIRU (Bekir Sert) b.1984, a self-taught linguist / artist, 
began his professional art studies with manga and comics. As he 
focused on the design of a single strip and sequence, he began to 
combine them in a single medium.

 The artist first consciously creates a problem and visual 
chaos on the medium (now canvas and wood), then solves this 
problem again visually and graphically relieves the chaos. His own 
visual pleasure, is his greatest guide. When the work that he has 
pre-determined visually satisfies the artist, the painting is finished. 
BEKIRU also describes himself as a visual dictionary compiler of 
images that (yet) do not exist. By his own term, he is a visual-
lexicographer.

 Oxonian artist –the name given to graduates of the 
University of Oxford and academics—invented the language 
acquisition method. What the artist accomplishes with The Bowyard 
Method can also be found in the artistic philosophy and/or 
algorithms within his artistic productions.  He uses the terms 
“futuristic minimalism” or “cartoonistic surrealism” for his works. 
These minimalistic compositions develop semi-planned, semi-
improvised. He tries to encode abstract concepts with minimum 
lines and maximum expressions with acrylic, ink and mixed 
technique on mediums such as canvas, wood and paper. In Bekir 
Sert’s works, we see the paused final frames of the movie scenes 
that he imagines. Whether improvised or planned, when the 
painting is finished, the artist now has all the details of the film. 
The viewer proceeds from the last frame, backwards or forwards, 
through their own imaginations.

BEKİRU
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 After his mixed and solo exhibitions in New York, Paris, Capri 
and Istanbul, Sert presents his new solo exhibition to the viewers. In 
the exhibition, artist opens the doors of his own circus, introduces 
us to his own freaks, and shows us that the human mind considers 
those who do not conform to its own “norms”to be “freaks”.

 “The human mind is comfortable when it sees the image 
that already exists. For example, even when we compare the cloud 
to a rabbit or a horse we’re content. When we encounter a ‘thing’ 
that is not in our visual inventory–although we may not notice it—we 
are alarmed. So when we’re faced with figurative and realistic 
paintings, the brain makes us feel more secure, while abstract 
works release hormones that will make us defensive. 
‘Norm’ is one of the barriers to truth.”

 Based on this situation, his exhibition Freak Show, in which 
he creates his own “beautiful” freaks, takes the viewer on a journey 
through his own world. In the “minimal oddity” tent, navigable 
through impossible panoramas, you can meet the stories of Tar 
Beauty Narcissa and The Lightning Catcher; you can see the trees 
that witnessed the last falling snow on earth and try to solve the 
prophecies of the post-modern Sphinx.



Manzara | The Landscape, 2020 
Tuval üzerine akrilik ve mürekkep | Acrylic and ink on canvas
100 x 80 cm
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Narcissa Yansımasından Sıkıldı | Narcissa Got Bored Of Her Reflection, 2020 
Tuval üzerine akrilik ve mürekkep | Acrylic and ink on canvas
100 x 150 cm

8



Üç Elma ve Bir Beyaz Örtü | Three Apples And White Vein, 2020 
Tuval üzerine akrilik ve yağlı boya | Acrylic and oil on canvas
100 x 160 cm

9



Münzevi Dağ | An Hermit Mountain, 2020 
Tuval üzerine akrilik ve mürekkep | Acrylic and ink on canvas
80 x 100 cm
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Fabrikada Bir Hata | A Fault In The Factory, 2020 
Tuval üzerine akrilik ve mürekkep | Acrylic and ink on canvas
100 x 80 cm
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Dört Kanatlı Sfenks | Four Winged Sphynx, 2019 
Tuval üzerine akrilik | Acrylic on canvas
80 x 100 cm
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İhtiyaç Duyduğundan Fazlası | The Cup Runneth Over, 2020 
Tuval üzerine akrilik ve mürekkep | Acrylic and ink on canvas
90 x 90 cm

13



Son Kar | The Last Snow, 2020 
Tuval üzerine akrilik ve mürekkep  | Acrylic and ink on canvas
80 x 100 cm
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Çölde ölmekte olan bir yıldız | A Dying Star Above The Desert, 2020 
Tuval üzerine akrilik ve mürekkep | Acrylic and ink on canvas
80 x 100 cm
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Yıldırım Yakalayıcısı | Lightining Catcher, 2020 
Tuval üzerine akrilik ve mürekkep | Acrylic and ink on canvas
100 x 80 cm
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Bir Altın Dilin Röntgeni | X-ray Image Of A Golden Tongue, 2020 
Tuval üzerine akrilik ve mürekkep | Acrylic and ink on canvas
140 x 100 cm
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Güç Ünitesi | The Power Unit, 2019 
Tuval üzerine akrilik ve mürekkep  | Acrylic and ink on canvas
80 x 80 cm
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Bir denizci avladiktan sonra Siren dinlenmekte 
Siren Resting After Hunting A Sailor, 2020 
Kâğıt üzerine mürekkep | Ink on paper
50 x 65 cm
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Falez Kenarında bir Siren | Siren By The Cliff, 2020 
Kâğıt üzerine mürekkep | Ink on paper
65 x 50 cm
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Siren’in Dileği (yerine getirildi) | Siren’swish, 2020 
Kâğıt üzerine mürekkep | Ink on paper
65 x 50 cm
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Ana Siren | Mother Siren, 2020 
Kâğıt üzerine mürekkep | Ink on paper
50 x 65 cm
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