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    Ahmet Can Mocan, Çöküş #1, 2012, C-print, 100 x 100 cm  

 

 
AHMET CAN MOCAN, “ÇÖKÜŞ” 

 

 Poligon, fotoğraf sanatçısı Ahmet Can Mocan'ın yeni projesi “Çöküş”e  
ev sahipliği yapıyor. 

Sergi, 12 Aralık 2012 – 5 Ocak 2013 tarihleri arasında görülebilir. 
 

 

Ahmet Can Mocan, bir insanlık ve insanlık halleri eleştirisi olan “Çöküş” adlı yeni fotoğraf 
projesinde bunalım, yalnızlık, vicdan, ahlâk, ölüm ve yaşamdan kopuş gibi konuları ele alıyor. 
 

Mocan, son yıllarda içinde bulunduğu ruh halinden yola çıkarak insanları daha iyi gözlemleyip 
mutsuzluklarının farkına vardı; kendisini onlarla özdeşleştirdiği ölçüde, projesi de daha kapsamlı 
bir hal alarak tek bir insanı değil tüm insanlığı konu alır hale geldi. Sanatçı, bu süreç sonucunda 
bakış açısının, algılayış biçiminin ve farkındalıklarının değiştiğini söylüyor.  
 

İnsanlarda artış gösteren depresyon, bitmek bilmeyen halsizlik, aşırı alkol tüketimi, şiddete 
eğilim ve verimsizlik, sanatçının özellikle dikkatini çeken ve onu bu projeye iten konulardan. 
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Mekân seçimleri, aidiyet hissinden uzak ve zamansız oluşlarıyla dikkat çekiyor. Modeller ise birer 
cansız beden konumunda ve fotoğrafların içine yerleştirilmiş durumdalar. Burada gerçeklikten 
biraz uzak olmakla birlikte aynı anda hayli gerçekçi bir atmosfer yakalamak mümkün. 
 

Mocan, kurguladıklarını ve düşsel unsurları, çektiği karelerle bir anlamda gerçeğin bir parçası 
haline getirdiğini belirtiyor.  
 

Bu proje, bir kişinin yaptığı içsel yolculuğun tüm insanlığı anlatır hâle gelişidir. 
 

Sanatçı Hakkında 
 

İstanbul doğumlu sanatçı, 2009 yılında Bilgi Üniversitesi fotoğraf ve video bölümünden mezun 
oldu. İlk sergisini 2009 yılında açtı. 2009 ve 2010 yıllarında "Aidiyet" adlı fotoğrafıyla 
International Photography Awards, Photography Masters Cup, Prix de la Photographie gibi pek 
çok saygın fotoğraf yarışmasında çeşitli ödüller aldı. Belgesel ve portre fotoğrafıyla başladığı 
sanat hayatına kurgusal çalışmalara yoğunlaşarak devam ediyor. 
 

 

 
Poligon – “The Shooting Gallery”: 
 

Poligon- “The Shooting Gallery”, Empire Project’in yeni stüdyo galerisi. Sanatçıları risk almaya teşvik 
ederek,  sanat sahnesini ticarilikten bağımsız olarak ele almayı öngörüyor.  
Poligon, doğası gereği deneysellik barındıran, sanatta kabul edilmiş normları kırmaya yönelik kurulmuş 
bir proje mekânıdır. 

 
 


