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Türkiye’de çağdaş sanatın tarihini belirleyen en önemli yapı 
taşlarından birisi olan Günümüz Sanatçıları Sergileri, otuz 
yılı aşkın geçmişiyle güncelliğin değişkenliği doğrultusunda 
kendisini yeniden tanımlayarak misyonunu sürdürmektedir.
Bu doğrultuda başlangıcından bugüne yakın ilgi ve desteğini 
gördüğümüz Akbank Sanat’la işbirliği içerisinde son iki 
yıldır Günümüz Sanatçıları Sergilerini “Akbank Günümüz 
Sanatçıları Ödülü” başlığı altında gerçekleştiriyoruz.

Güncelliğin olabildiğince globalleştiği bir dünyada avangard 
kalabilmek özel bir çaba gerektiriyor kuşkusuz. Günümüz 
Sanatçıları Sergilerinin sanatın gelişimini tarihsel bir 
perspektif içinde belgeleyen bir süreç olduğunun bilincinde 
olarak dernek, daima güncel ve işlevsel olma yolundaki 
samimi çabasını sürdürecektir. Bu çaba, hem küratöryel 
hem de sanatçı seçiminde seçkinci davranmamızın özünü 
teşkil etmektedir. Tüm zor koşullara rağmen bugüne kadar 
gerçekleştirdiğimiz özenli ve istikrarlı çalışmayı ileriki yıllarda 
da devam ettirmeyi ümit ediyoruz.

Sergide emeği geçen herkese, tüm katılımcılara, seçici 
kurulumuza teşekkür ediyor, ödüle değer görülen 
sanatçılarımızın başarılarının devamını diliyoruz.

Bir dahaki sergide karşılaşmak dileğiyle…

Leyla Belli
Resim ve Heykel Müzeleri Derneği

As one of the cornerstones of the history of Turkey’s 
contemporary art, Contemporary Artists Exhibition has been 
carrying out its mission over thirty years by redefining itself 
in accordance with a the variety of the contemporaneity. 
Accordingly, in the last two years we have been organizing 
the Contemporary Artists Exhibition under the title of Akbank 
Contemporary Artists Prize in collaboration with Akbank 
Sanat, which has always been regardful and supporting.

It takes special effort to remain avant-garde in a world where 
contemporariness is thoroughly globalized. Fully aware 
that the Contemporary Artists Exhibition acts as a process 
that documents the development of art within a historical 
perspective, the Association will persist in its sincere 
endeavors to remain contemporary and functional. This 
endeavor constitutes the essence of the elitist attitude we 
display in both our curatorial preferences and artist selections. 
In the years ahead, we hope to continue the meticulous and 
steady work we have carried out so far despite difficulties.

We thank everybody, the participants and the jury, who has 
contributed to the making of this exhibition and wish the 
prize-winning artists continued success. 

Hope to see you at the next exhibition...

Leyla Belli
The Association of Painting and Sculpture Museums
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Güncel Türk Sanatı’nın sanatseverlere ulaşması için 32 senedir 
varlığını devam ettiren Günümüz Sanatçıları Sergisi, kendi 
alanında tek olmanın gururu ile yoluna devam ediyor. Özellikle 
genç sanatçıların üretim ve söylemlerini izleyicilerle en doğru 
şekilde buluşturmaları ve güncel sanat ortamına katılmaları için 
bir köprü vazifesi görmektedir. 

Günümüz Sanatçıları Sergisi, ülkemizde görsel sanatlar 
alanında gerçekleşen değişimleri yansıtmakta ve önemli bir 
kaynak görevi üstlenmektedir. Güncel Türk Sanatı tarihinin son  
otuz üç yıllık döneminde önemli kilometre taşı olan sanatçılar 
yer almıştır.

Her yıl güncel sanat alanındaki gelişmeleri desteklemek 
ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla Resim Heykel 
Müzeleri Derneği ile birlikte düzenlediğimiz Günümüz 
Sanatçıları Sergisi’ni geçen yıldan itibaren para ödülü ile 
desteklemeye karar verdik. Sergi konseptini devam ettirirken 
aynı zamanda ödül alan genç sanatçılara ayrıca destek olmayı 
arzu ediyoruz.

Akbank Sanat is proud to be organizing the Contemporary 
Artists Exhibition, the only one in its filed, for 32 years with the 
aim of presenting contemporary Turkish art to art-lovers. The 
exhibition acts as a bridge that conveys the productions and 
discourse of emerging artists to the viewers and encourages 
the artists to participate in the contemporary art scene. 

Contemporary Artists Exhibition reflects the changes that 
have taken place in the field of visual arts in Turkey and it 
assumes the role of a source. In the last thirty-three years, 
groundbreaking contemporary artists have appeared on the 
contemporary Turkish art scene. 

Starting with last year, we have decided to complement the 
Contemporary Artists Exhibition, which we organize annually 
in collaboration with the Association of Painting and Sculpture 
Museums and with the aim of promoting developments in 
the field of contemporary art and encouraging emerging 
artists, with a monetary prize. While maintaining the 
exhibition concept, we intend to provide further support for 
the finalists.  
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Bu yıl, Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü’ne resim, 
enstalasyon, video, fotoğraf ve yeni medya gibi birçok farklı 
alanda toplam 400 başvuru yapıldı. Uluslararası küratörlerin 
oluşturduğu jüri tarafından titizlikle yapılan değerlendirmeler 
sonucunda; altı sanatçının eserlerinin yer alacağı bir seçki 
oluşturuldu. Değerlendirmede sadece başvuru için seçilen 
eserler değil, sanatçıların geçmiş çalışmalarından örnekler 
sunan portfolyoları ve yetkinlikleri de dikkate alındı. Güncel 
Türk Sanatı adına; gelecek vadeden nitelikli ve özgün bir 
katılımcı kitlesinin değerlendirilmiş olduğunu görmek bizleri 
bir hayli mutlu ediyor.

Güncel sanat alanındaki gelişmeleri teşvik etmek ve genç 
sanatçıları cesaretlendirmek, onlar adına yeni fırsatlar 
yaratarak toplumun daha geniş kesimleriyle buluşmalarını ve 
uluslararası platformlarda yer almalarını sağlamak gibi etkin 
kazanımlar sağlayacak olduğunu düşündüğümüz Akbank 
Günümüz Sanatçıları Ödülü’nün önümüzdeki yıllarda da aynı 
sanatsal çizgide devam etmesini amaçlıyoruz.

Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü yarışmasına başvuran tüm 
sanatçılarımıza bizimle eserlerini paylaştıkları için teşekkür 
ediyorum ve kazanan sanatçıları tekrar tebrik ediyorum.

Seneye yeni sergimizde görüşmek üzere...

Derya Bigalı
Akbank Sanat

This year 400 artists working with mediums ranging from 
painting to installation, video, photograph and new media 
have submitted their proposals to the Akbank Contemporary 
Artists Prize. As a result of the meticulous evaluations made 
by a jury composed of international curators, a selection 
consisting of works by six artists has been made. In the 
evaluation process, not only the pieces that have been 
submitted to the prize but also the portfolios of the artists 
and their competence in the field have been taken into 
consideration. We have been more than glad in the name 
of contemporary Turkish art to see that promising, qualified 
and original participants have been taken into evaluation. 

In the future, we aim to preserve the artistic line of the 
Contemporary Artists Prize, which we think will have solid 
gains such as promoting the developments in the field of 
contemporary art, encouraging emerging artists and creating 
new opportunities for them to reach out to larger sections of 
the society and to actively take part in the international art 
platform.

I thank all artists who have submitted their proposals to the 
Akbank Contemporary Artists Prize for sharing their works 
with us and once again congratulate the winning artists.

Looking forward to seeing you in the exhibition of the 
coming year...

Derya Bigalı
Akbank Sanat
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“Sanat üzerine düşünme mecralarımızı ve biçimlerimizi 
geliştiren Türkiye’deki güncel sanat pratiklerinin gelişimini 
onurlandırmayı” amaçlayan 2014 Akbank Günümüz 
Sanatçıları Ödülü’nün altı finalistinin açıklanmasının ardından, 
seçici kurul resmi bir bildiri yayınladı. Bildiri, bu seneki 
seçimlerin nedenlerini ayrıntılarıyla açıklamaktadır. 

“Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü 2014’e başvuruda 
bulunan herkese teşekkürlerimizi sunarız. Önerilerin hepsi 
değerlendirmeye alınmıştır. Son yıllarda, hem geleneksel 
hem de son derece çağdaş sanat formlarını araştıran yeni 
sanatçıların ortaya çıkmasıyla beraber Türkiye çağdaş 
sanatının muazzam bir dönüşümden geçtiğine tanıklık 
ettik. Akbank Sanat Ödülü 2014 günümüz genç sanatçıları 
tarafından irdelenen bir dizi sanatsal meseleyi gözler önüne 
sermiştir ve biz de, 400 başvuru arasından, yeni Türkiye 
çağdaş sanatının halihazırdaki durumunu en iyi yansıttığını 
düşündüğümüz işleri seçtik.

Son elemeden önceki listede, resimden yeni medyaya çok 
farklı mecralarla çalışan ve çeşitli sosyal ve kültürel konumlar 
dile getiren sanatçılar bulunuyor. Güçlü bir yaratıcı sesi olan 
sanatsal uygulamaları onurlandırmaya özen gösterdik. Ama 
aynı zamanda, salt muhalif olmak uğruna değil, özgünlükleri, 
kavramsal çerçevelerinin sağlamlığı, teknik ve görsel 
sunumları, eleştirellikleri ve araştırmaları ile keşfedilmemiş 
bölgelere ayak basmak ve sanat pratiğinin alanını genişletmek 
amacıyla tartışma yaratan işler sergilemeye gayret ettik. 

Following the announcement of the six finalists for the 2014 
Akbank Contemporary Artists Prize, which is intended to 
“honor contemporary development of artistic practices in 
Turkey which advances the medium and the way we think 
about art”, the Akbank Contemporary Artist Prize Jury 2014 
has released an official statement. The statement explains 
and expands upon their reasoning behind this year’s 
selections.

“We are grateful to everyone who submitted their proposals 
for the Akbank Contemporary Artists Prize 2014, all of whom 
were in consideration for this award. In recent years we have 
witnessed Turkish contemporary art undergoing tremendous 
transformation with the emergence of a new flourish of 
emerging artists who are exploring both traditional and 
cutting edge art forms. The Akbank Art Prize 2014 has 
revealed an array of artistic concerns being explored by 
today’s young artists and we have made our selection 
based on works that we feel are reflective of current state of 
emerging Turkish contemporary art from a pool of over 400 
entries. 

The shortlist we have selected features artists that explore 
varied mediums ranging from painting to new media and 
attempt to articulate a variety of social and cultural positions. 
We focussed on celebrating artistic practices that have a 
strong authorial voice, yet at the same time, reveal works, 
that provoke discussion, not for the sake of being contrary, 
but for the purpose of expanding the practice of arts, of 
treading on unexplored terrain with originality, firmness of 
conceptual frameworks, and ultimately the technical and 
visual presentation and the works’ criticality and research.  
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Başvuruların çeşitliliğinden memnuniyet duymakla beraber 
çağdaş sanatta hüküm süren temalarla bir anlamda çelişen 
bazı önerilerin kapsayıcılıktan uzak sunumları bizi şaşırttı. 
Umarız önümüzdeki yıllarda Akbank Sanat Ödülü gelişen 
günümüz Türkiye toplumunda geçerli olan sosyal ve kültürel 
meseleleri dile getirme becerisine sahip cesur genç nesil 
sanatçıların ilgisini çeker.”

Bu yılın kazananlarının Berat Işık, Burcu Yağcıoğlu ve İhsan 
Oturmak olduğunu duyurmaktan mutluluk duyarız. Her biri, 
belirlediğimiz sanatsal ve küratöryel kriterlere göre seçilmiştir: 
Ötekilik, biçim/işlevsellik, sanatsal liyakat ve araştırma. 

2014 seçici kurulu Katia Anguelova (bağımsız küratör ve 
sanat eleştirmeni, Kunstverein Milano müdür yardımcısı), 
Sara Raza (bağımsız küratör, ArtAsiaPasific dergisi (Batı ve 
Orta Asya) yazarı ve yazı işleri müdürü yardımcısı ve Maraya 
Sanat Merkezi Sharjah yardımcı küratörü) ve Fatoş Üstek’ten 
(bağımsız küratör ve yazar, halen 10. Gwangju Bienali Güney 
Kore yardımcı küratörü) oluşmaktadır. 

Katia Anguelova, Sara Raza, Fatoş Üstek
Yarışma Jürisi

We were surprised by the diversity of applications, though 
were also perplexed by some of the in-comprehensive 
presentation of proposals, which were somewhat in 
contradiction to the themes prevalent in contemporary art. 
We hope that in the forthcoming years the Akbank Art Prize 
will attract a bold young generation of artists who are both 
experimental and have the ability to give voice to social 
and cultural concerns that are prevalent in an evolving 
contemporary society in Turkey.

We are pleased to announce that this year’s three finalists are 
Berat Isik, Burcu Yagcioglu and Ihsan Oturmak. All of whom 
were selected based on the artistic and curatorial criteria 
that we set: alterity, form/functionality and artistic merit and 
research.

The 2014 jury is composed of Katia Anguelova (Independent 
Curator and Art Critic, Co-director of Kunstverein, Milano), 
Sara Raza (an independent curator, writer and co-editor 
of ArtAsiaPacific magazine (West and Central Asia) and 
associate curator of Maraya Art Centre, Sharjah) and Fatoş 
Üstek (Independent curator and writer, currently associate 
curator 10th Gwangju Biennial, South Korea).

Katia Anguelova, Sara Raza, Fatoş Üstek
Jury
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BERAT IŞIK
1976, Diyarbakır
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Eğitim:
Dicle Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü

Seçilmiş sergiler:
2014 İstemdışı Körlük, Galeri Zilberman, İstanbul 
2014 GPL CONTEMPORARY, Viyana
2013 Haset, Husumet, Rezalet, ARTER, İstanbul
2012 The Silent University gösterim programı, 
 Tate Modern, Londra
2010 Turquie et alors?, Centre Pompidou, Paris

Oasis, Türkiye’nin yakın tarihine Reşit Zengin’in (direniş dolu) 
yaşam hikayesinden bakan, Güneydoğu’daki 30 yıllık savaş 
süreci, zorunlu göç, kentsel dönüşüm, ekoloji, koruculuk 
sistemi gibi can alıcı konuların aynı potada eridiği bir direniş 
hikayesi.

Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü 2014 / İkincilik Ödülü

Education:
Dicle University, Faculty of Fine Arts, Department of Painting

Selected Exhibitions
2014 Inattentional Blindness, Galeri Zilberman, Istanbul 
2014 GPL CONTEMPORARY, Vienna
2013 Envy, Enmity, Embarrassment, ARTER, Istanbul
2012 The Silent University screening program, 
 Tate Modern, London
2010 Turquie et alors?, Centre Pompidou, Paris

Oasis; a story about resistance that looks through the recent 
history of Turkey through Reşit Zengin’s life experience 
(ridden with resistance) in which crucial issues like; 30 years 
of war in Southeastern Turkey, forced migration, urban 
transformation, ecology and village guard system all melt in 
the same pot. 

Akbank Contemporary Artists Prize 2014 / Second Prize
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Vaha / Oasis, 2014
Video, 22’ 06’’
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AYŞEGÜL KARAKAŞ
1989, İzmir
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Eğitim:
Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim 
Bölümü

Seçilmiş sergiler:
2011 Hangisi gerçek?, Galeri İlayda, İstanbul
2012 Genç Yeni Farklı III, CDA Projects, İstanbul
2012 Deneyimin Ötesi, Pera Müzesi, İstanbul
2012 Ne Harika Bir Dünya!, Plato Sanat, İstanbul
2013 Mamut Art Project, İstanbul

Ayşegül Karakaş, resimlerinde genellikle fi gürü gündelik 
hayatın dışında olan bir doğa algısı içine sokarak gerçeklik, 
fantezi ve düş kavramlarını sorguluyor. Doğa duygusunun o 
bilindik gerçeklik boyutuna farklı bir ek yaratmaya çalışıyor. 
Doğanın çekici halini tersine çevirerek karanlık bir atmosfere 
taşımaya çalışıyor.
Resimlerindeki fi gürleri genellikle kimliksiz kullanan sanatçı 
için fi gürlerin kadın veya erkek olmalarının bir anlamı yok. 
Önemli olan; bulundukları ortam ve eylemleri... Resimlerinde 
ayrıca bir zaman kavramı da yok, bir olayın başlangıcı veya 
sonrası gibi algılanabiliyor. Sanatçı, bunu bir araf olarak 
görüyor. Tıpkı rüyalarda olduğu gibi; simgeleri sunup, 
çözümlemeyi izleyicinin algısına bırakıyor. 

Education:
Dokuz Eylül University, Faculty of Fine Arts, Department of 
Painting

Selected Exhibitions:
2011 Which One is Real?, Gallery Ilayda, Istanbul
2012 Young Fresh Different III, CDA Projects, Istanbul
2012 Beyond Experience, Pera Museum, Istanbul
2012 What a Wonderful World!, Plato Sanat, Istanbul
2013 Mamut Art Project, Istanbul

Ayşegül Karakaş, questions the concepts of reality, fantasy 
and dream in her paintings usually by situating the fi gure 
within a perception of nature that is unfamiliar to daily life. She 
aims to subvert that familiar dimension of reality of the sense 
of nature by making an addition. By reversing the charm of 
the nature, she aims to take it to a darker atmosphere. 
For an artist who usually strips her fi gures off their identity, 
it is irrelevant whether these fi gures are male or female. It’s 
their environment and their actions that count. Moreover, 
her paintings defy the notion of time; they can be perceived 
as either preceding or succeeding an event. The artist sees 
it as a state of limbo. As it is with dreams, she presents the 
symbols and leaves the analysis to spectator’s perception.   
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İsimsiz / Untitled, 2014
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 120x180 cm
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İsimsiz / Untitled, 2010 
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 21x30 cm
(Emine Sarpyener Koleksiyonu / Emine Sarpyener Collection)
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İsimsiz / Untitled, 2010 
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 21x30 cm

(Şerif Kaynar Koleksiyonu / Şerif Kaynar Collection)
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GİZEM KARAKAŞ
1987, Ankara
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Eğitim: 
Sanat ve Yeni Medya, Yüksek Lisans, 
Université Paris I Panthéon Sorbonne
Plastik Sanatlar ve Sanat Bilimleri, Lisans, 
Université Paris I Panthéon Sorbonne

Seçilmiş sergiler:
2014 Formsuz, Yeni Medya Sanatında Akışkan Gerçeklik,   
 santralistanbul Enerji Müzesi, İstanbul
2013 Genç Yeni Farklı IV, CDA Projects, İstanbul
2013 Korsan Sergi -Arkadaş Arasında-, Sütüdyo, İzmir
2011 The Incredible Live Streaming Found Footage
 Show, Hors Pistes Festival, Centre Georges    
 Pompidou, Paris
2007 Sans Expérience/Sens Expérience, Galerie Michel   
 Journiac, Paris

DİKKAT! DİKKAT! serisi; sanatçının galerici, koleksiyoner, 
basın mensubu ve sanatsever ile ilişkilerini dört 
ayrı video üzerinden, ironik bir dille ortaya koyar. 
Videoların tümünde ekranın karşısında sessizce duran 
sanatçı, karşı karşıya geldiği sanat sektörünün farklı 
karakterlerine olan yaklaşımını iç sesiyle izleyiciye 
aktarır. Sanatçı, en basit hali ile, koleksiyonere işini 
satma, galericisine işlerini sergiletme, basına kendinden 
bahsettirme ve sanatsevere kendini izlettirme gibi aşikâr 
gözüken bu istekleri alışılagelmedik bir şekilde dile getirir. 
En temel isteklerden yola çıkarak oluşan bu seri, olağan olanı 
absürdleştirir ve işin amacı; varoluş nedeni haline gelir.

Education:
Art and New Media, Université Paris I Panthéon Sorbonne, 
MA degree
Plastic Arts and Art Sciences, Université Paris I Panthéon 
Sorbonne, BA degree,

Selected Exhibitions:
2014 Formless, Fluid Reality in New Media Art,    
 santralistanbul Energy Museum, Istanbul
2013 Young Fresh Different IV, CDA Projects, Istanbul
2013 Pirate Exhibition - Between Friends-, Sütüdyo, İzmir
2011 The Incredible Live Streaming Found Footage
 Show, Hors Pistes Festival, Centre Georges    
 Pompidou, Paris
2007 Sans Expérience/Sens Expérience, Galerie Michel   
 Journiac, Paris

ATTENTION! ATTENTION! series displays in an ironic tone, 
the relationships of the artist with the gallerist, the collector, 
the journalist and the art lover by way of four different videos. 
In each video, the artist conveys her thoughts about different 
fi gures of the art sector to the spectator through her inner 
voice. The artist, in simplest form, expresses her obvious 
ambitions such as making the collector buy her work, the 
gallerist exhibit her works, the press to talk about her and 
the art lover watch her works, in a very particular manner. 
The series which takes the basic ambitions as its starting 
point, renders the ordinary absurd and the motivation of the 
work becomes its raison d’être.  
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DİKKAT! DİKKAT!
ATTENTION! ATTENTION!, 2014 
4 Kanallı Video Yerleştirmesi
4 Channel Video Installation

Sanatsevere 
To The Art Lover,

video, 02’ 29’’

Koleksiyonerime 
To My Collector,

video, 01’ 54’’
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Basın Mensubuna
To The Press Member,
video, 02’ 13’’

Galericime
To My Gallerist,
video, 01’ 47’
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ALİCAN LEBLEBİCİ
1989, Adıyaman
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Eğitim:
Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans, Eğitim Fakültesi, 
Resim-İş Öğretmenliği Bölümü
Marmara Üniversitesi, Lisans, Eğitim Fakültesi, 
Resim-İş Öğretmenliği Bölümü

Seçilmiş sergiler:
2014 Yarın Yapayalnız, Mixer, İstanbul
2013 Karma Sergi, Galeri Eksen, İstanbul
2013 Kasım Karması, Değişim Sanat, İstanbul
2013 1. Nitelikli Resim Sergisi, Marmara Üniversitesi,   
 İstanbul
2013 VIII. Uluslararası Workshop Çalışması, Art Suites   
 Gallery, Bodrum

Alican Leblebici, portre ve otoportreyi bilinen anlamlarından 
çıkararak; klasik dönem anlayışından ayırıp, yeni bir anlayış 
ve düzen getirmiştir. Bu anlayışla beraber sanatçı sadece 
kendi bedenini değil, başka bedenleri resmederek, ruhunu 
görünür hale getirmiştir, ruhuna kimliksellik katmıştır. 
Alegorik bir anlatımla otoportre olarak nitelendirilen portre 
resimler, izleyicinin de otoportresi olma sürecine girer. Bu 
süreçte ruh, tipolojik olarak ele alınmaktadır ve resim ruhun 
otoportresi olmaya başlar. Bilgi olarak da nitelendirilebilecek 
olan ruh, artık paylaşılmıştır. Öyle ki ruhu bedenden ayırarak 
bilgiyi tanrısallaştırmıştır. Artık otoportre diye bilinen 
eserler, sanatçının kendi bedenini değil, herhangi bir beden 
veya gözle görülebilir kişi ve nesneyi yaptığı resimlerden 
oluşturmuştur. 

Education:
Marmara University, Art and Crafts Teacher Education, 
MA degree
Marmara University, Art and Crafts Teacher Education, 
BA degree

Selected Exhibitions:
2014 Tomorrow All Alone, Mixer, Istanbul
2013 Group Show, Galeri Eksen, Istanbul
2013 November Mix, Değişim Sanat, Istanbul
2013 1st Qualifi ed Painting Exhibition, Marmara University, 
 Istanbul
2013 VIIIth International Workshop, Art Suites Gallery,   
 Bodrum

Alican Leblebici, introduces a new concept and order to the 
portrait and the self-portrait by purging it of its traditional 
meaning and abandoning the classical style. With this new 
understanding the artist, by depicting not only his own body, 
but also other bodies, renders his spirit visible; the spirit 
enters into a process of identifi cation. Through an allegorical 
narrative, the portrait paintings labeled as self-portraits enter 
into a process of becoming the self-portrait of the spectator. 
In this process, the spirit is treated typologically and the 
painting gradually turns into the self-portrait of the soul. The 
spirit, as knowledge, is thus shared. Such that, by detaching 
the spirit from the body it deifi es knowledge. From now on, 
the works of art that are known as self-portraits no longer 
depict the body of the artist; but they form a body -any 
body- or any tangible subject or object through paintings. 



44

Yeni Düzen / New Order, 2014
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 

200x146 cm
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Çağların Yeni Düzeni
New Order of the Ages, 2013
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 
154x102 cm
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İHSAN OTURMAK
1987, Diyarbakır
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Eğitim:
Marmara Üniversitesi, Lisans, Eğitim Fakültesi, Resim-İş 
Öğretmenliği Bölümü

Seçilmiş sergiler:
2013 Karma Sergi, Cité Internationale des Arts, Paris
2013 A.R.T. Art Revolution Taipei, Taipei World Trade   
 Center, Taiwan 
2013  Yabancılaşma/Başkalaşma, Proje 4L | Elgiz Çağdaş   
 Sanat Müzesi, İstanbul
2012 Journeys. Déambulations dans la Turquie    
 contemporaine (Yolculuklar. Günümüz Türkiye’sinde  
 Gezinti), Espace Culturel Louis Vuitton, Paris
2012 İstanbul Tasarım Bienali, Salon Istanbul, İstanbul

Benlik ve biriciklik olgusu; özle yoğrulur iken hangi dışsal 
olaylara maruz kalarak önceki özelliğini terk edebilir? 
Ya da benlik (teklik) herhangi bir olayla yok edilirken 
(devrim, değişim, inkılap, ihtilal, baskı, ceza ya da 
terbiye) hangi biçimsel ya da duygusal tehditlerle yok 
edilebileceği, zedelenebileceği ve hangi alakasız durumlarla 
harmanlanabileceği ile ilgili sorgulanmaların ürünüdür. Teklik 
varlığını, yeni farklı bir pozisyona gelerek nasıl gösterebilir? Bir 
önceki halinin özelliklerini taşıyabilir mi? Olduğu gibi olabilir 
mi? Başkalarınca istendik tavırlar göstererek yeni döneme bir 
şeyler katarak gelebilir mi? girdi-işlem-çıktı, bir sanayi terimi 
iken, eğitim terimi olmasını sağlayan temel ilkeler mi vardır? 
Ya da formal istendik tavırlar mı? Her şeyin doğal olduğuna 
inanabiliriz belki de… Çünkü teorik kısımların biçimsel ve 
düşünsel özellikleri etkilediğini biliyoruz. İnsanın toplumla 
toplumsallaşması için kişisel ve bölgesel bazı değişiklikleri 
görmemek yararlı olabilir. Beş farklı sınıfa, tek sınıfta aynı 
dersi vererek olayı basitleştirebiliriz. Önceki verileri silerek 
hiçbir şey olmamış gibi de davranabiliriz.

Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü 2014 / Üçüncülük Ödülü

Education:
Marmara University, Art and Crafts Teacher Education

Selected Exhibitions:
2013 Group exhibition, Cité Internationale des Arts, Paris
2013 Art Revolution Taipei, Taipei World Trade Center,   
 Taiwan 
2013  Alienation/Estrangement, Proje 4L, Elgiz    
 Contemporary Art Museum, Istanbul
2012 Journeys. Déambulations dans la Turquie
 contemporaine (Journeys. Wanderings in 
 contemporary Turkey), Espace Culturel Louis   
 Vuitton, Paris
2012 Istanbul Design Biennial, Salon Istanbul, Istanbul

The fact of Ego and uniqueness; by being exposed to 
which external circumstances abandon its former qualities 
while being molded with its own essence? Or maybe the 
Ego (the uniqueness) is the product of inquiries into which 
formal and emotional threats can annihilate or damage it 
and which irrelevant situations it can be immersed in as it 
is being eradicated by external events (revolution, change, 
transformation, coup, oppression, punishment or discipline). 
How can uniqueness display its existence by adopting a 
new, different position? Can feature the qualities from its 
former self? Can remain as itself? Can it evolve into the 
new era enriched by displaying desirable attitudes? Are 
there fundamental principles that enable the translation 
of an industrial term (input-process-output) into the fi eld 
of education? Or are there formal and desirable attitudes? 
Maybe we could believe that all is natural... since we know 
that theoretical aspects have an impact on formal and 
intellectual qualities. Maybe it is better to ignore some 
personal or regional differences for the sake of socialization 
- the process of rendering the person social. We could 
render the process simpler by merging fi ve different classes 
into one and teaching them all the same course. We could 
as well erase all former data and pretend that nothing has 
happened.

Akbank Contemporary Artists Prize 2014 / Third Prize
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Portreler arası diyaloglar / The dialogue between portraits, 2013 
Tuval üzerine yağlıboya ve tebeşir / Oil and chalk on canvas, 200x140 cm
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girdi-işlem-çıktı / input-process-output, 2013
Tuval üzerine yağlıboya ve tebeşir / Oil and chalk on canvas, 5 parça / 5 pieces, 600x30 cm
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BURCU YAĞCIOĞLU
1981, İstanbul
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Education:
Goldsmiths University of London, Fine Arts, MFA degree 
Sabancı University, Visual Arts and Visual Communication Department, 
MA degree Mimar Sinan University, Faculty of Fine Arts, Painting 
Department, BA degree 

Selected Exhibitions:
2014 Neighbours - Contemporary Narratives from Turkey and   
 Beyond, Istanbul Modern, Istanbul
2013 Needless Monsters, CAM Gallery, Istanbul
2013 Scope Basel Art Fair, Basel, Switzerland
2013 Alienation/Estrangement, Proje 4L, Elgiz Contemporary Art   
 Museum, Istanbul
2013 No. 2, Nesrin Esirtgen Collection, Istanbul

The Land is a collage video work which is made of  landscape and 
sheep images within a fantasy / sci-fi  context . The image and the 
body of the sheep, both in contemporary culture and founding myths 
is the departing point of this work. Tiny sheep heads merging from 
the wool mass/body refer to the ideas like birth, yeanling, lactation, 
udder and milk. The animal’s milk providing udder which is meant to 
feed not only the yeanling but also the human, is constructed as a 
consumer in the video. This reversal of the function refers to notions 
like disobedience, monstrosity and uncanny.
The two collage drawings entitled Tall Story and Excite the Other form 
part of the on-going series.
The Wonder Book of Animals. The images and the texts in these 
works are excerpted from The Wonder Book of Animals , an 
encyclopaedia printed in the 1960’s in England. The book employs 
arbitrary categorizations and a tone that oscillates between fi ction and 
documentary. Its subject animals, whether they inhabit a zoo or their 
natural habitats, are featured in the same context; partly in a ridiculing 
tone of voice and partly in an overpraising one. As Richard Kearney 
remarked, alienation results in an anxiety that oscillates wildly between 
demonization and idolization. Kearney’s remark mostly alludes to 
interpersonal relationships. Yet he adds, “without a double critique of 
the self and of the other - which exposes illusory categories of ego and 
alien - we can no longer speak of any real relation between humans, 
or indeed between humans and non-humans (animal or divine).” It is 
then possible to contemplate Kearney’s theory of alienation in a way 
to include other species. This series of collage drawings departs from 
this context and explore the encyclopaedia that presents photographs 
of wild animals,  pets and  even animals dressed in military uniforms, 
under the title ‘animals in uniforms’ in the same tone and in the same 
context to its human audience.
These works focus on the potential narratives between the lines of 
the encyclopaedia while they explore the relationship between 
humanity, animalism and alienness. They could be seen as an effort 
to deconstruct the pages to fi nd new narratives beneath the surface 
of the pages.

Akbank Contemporary Artists Prize 2014 / First Prize

Eğitim:
Goldsmiths University of London, Yüksek Lisans, Güzel Sanatlar Bölümü
Sabancı Üniversitesi, Yüksek Lisans, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim 
Tasarımı Bölümü
Mimar Sinan Üniversitesi, Lisans, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim 
Bölümü

Seçilmiş sergiler:
2014 Komşular - Türkiye ve Çevresinden Güncel Anlatılar,
 İstanbul Modern, İstanbul 
2013 Fuzuli Canavarlar, CAM Gallery, İstanbul
2013 Scope Basel Sanat Fuarı, Basel, İsviçre
2013 Yabancılaşma/Baskalaşma, Project 4L, İstanbul
2013 No. 2, Nesrin Esirtgen Koleksiyonu, İstanbul

The Land, koyun ve peysaj görüntülerinin bir araya gelmesinden 
oluşmuş bir kolaj video. Video parçaları bir araya gelerek bir rüya/
fantezi/bilim-kurgu imgesi oluşturuyorlar. Sanatçı; koyun imgesinin 
kültürdeki yeri, kurucu mitler ve koyun bedeninin fonksiyonu üzerinde 
durmuş. Hem yün imgesi ön planda, hem de o yün yumağından 
çıkan küçük koyun kafaları; süt ve meme fi krine gönderme yapmayı 
amaçlıyor. Normalde verici olması beklenen meme; beklenilenin 
aksine tüketici olarak çıkıyor karşımıza. Video işlevin tekinsiz bir tersine 
çevrilmesi olarak görülebilir.
Tall Story ve Excite the other başlıklı iki kolaj/desen; hâlâ gelişmekte 
olan The Wonder Book of Animals serisine ait. İşlerdeki fotoğrafl ar ve 
metinler The Wonder Book of Animals isimli, 1960’larda İngiltere’de 
basılmış hayvanlar hakkında bir ansiklopediden alındı. Hayvanlarla ilgili 
kategorilendirmeleri keyfi  bir biçimde yapan ve kurgu ile belgeleme 
arasında gidip gelen bir dil kullanan kitap, konu edindiği hayvanları 
-ister hayvanat bahçesinde, ister doğal ortamlarında yaşıyor olsunlar- 
zaman zaman alaya alan, zaman zaman da yere göğe sığdıramayan 
bir dil kullanıyor. Richard Kearney’in değindiği gibi; yabancılaşma, 
şeytanlaştırma ve idolleştirme arasında gidip gelen bir kaygıya yol 
açar. Kearney, bunu daha çok insan ilişkileri bağlamında söylüyor. 
Ve ekliyor: “Ego ile yabancıya ilişkin yanıltıcı kategorileri ifşa eden 
bir eleştiri olmaksızın, insanlar ile  insan-olmayanlar (hayvanlar, ilahi 
varlıklar)  arasında gerçek bir ilişkiden bahsetmek mümkün değildir.” 
Dolayısıyla Kearney’nin yabancılaşma teorisini öteki türleri kapsayacak 
şekilde düşünmek de mümkün. Peki insanın ezeli ötekisinin daim 
yabancısına karşı bakışını tekrar kurgulamak mümkün mü? Doğal yaşam 
ortamlarında yaşayan, hayvanat bahçesinde yaşayan, insanların evcil 
hayvanı olarak yaşamlarını sürdüren hayvanların ve hatta üniformalı 
hayvanlar başlığı altında asker üniforması giydirilmiş hayvanların 
fotoğrafl arını aynı dil ile aynı düzlemde insan izleyicisine sunan bir 
ansiklopedi bu bağlamda nasıl okunmalıdır?
Bu işler ansiklopedinin sayfalarının satır aralarındaki olası anlatılara 
odaklanarak insanlık, hayvanlık ve yabancılık arasındaki ilişkiye bakıyor. 
Sergide yer alan işler, bir anlamda sayfaları dekonstrükte ederek 
yüzeyin altındaki anlatıları öncelleme çabası olarak da görülebilir.

Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü 2014 / Birincilik Ödülü
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Yer / The Land, 2013
Video, 02’ 24”
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Martaval / Tall Story, 2013
Kağıt üzerine kolaj ve karakalem 
Collage and pencil on paper, 35x56 cm



62

Ötekini Heyecanlandır / Excite the other, 2013
Kağıt üzerine kolaj karakalem / Collage and pencil on paper
Özel Koleksiyon / Private Collection
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