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Erdoğan Zümrütoğlu. Geyikli Gecenin Sidikli Kontesi. 2012. Tuval üzerine yağlı boya. 235 x 280 cm. 
 

 
Erdoğan Zümrütoğlu'nun yapıtları 22 – 25 Kasım 2012 tarihlerinde Contemporary İstanbul'da 

The Empire Project standında (IKM 111)  görülebilir. 
& 

Erdoğan Zümrütoğlu'nun solo sergisi “KOZMETİK ŞİDDET” 
The Empire Project'te 6 Aralık 2012 - 12 Ocak 2013 tarihlerinde görülebilir. 

 
 

Türk resminin ayrıcalıklı ve ayrıksı ismi Erdoğan Zümrütoğlu, geçen yıl Berlin’de GalerieTammen & 

Partner’da açtığı “Ötekinin Grameri” (Die Grammatik des Anderen /29 Ekim - 29 Kasım 2011) sergisi ve 

bu yıl Viyana’da VIENNAFAIR The New Contemporary fuarında (20 – 23 Eylül 2012) sergilediği işlerinden 

sonra, İstanbul’da izleyiciyle buluşuyor. Zümrütoğlu’nun işleri, önce Contemporary İstanbul fuarında (22 

– 25 Kasım 2012) The Empire Project alanında sergilenecek. Daha sonra, yine The Empire Project 

galerisinde, 6 Aralık 2012 - 12 Ocak 2013 tarihleri arasında sanatçının “Kozmetik Şiddet” adlı kişisel serisi 

yer alacak. 

Erdoğan Zümrütoğlu’nu ayrıcalıklı ve ayrıksı yapan en önemli şey, resimlerinde beliren kuvvetler. Bunlar, 
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hem resmin plastik dilinde ifadesini bulan kuvvetler, hem de dünyayı resimle kavrarken resmin plastiğine 

giren dünyanın kuvvetleri. “Kuvvetleri duyularımızla, şiddetle ve bir anda ‘kavrıyoruz’. Erdoğan 

Zümrütoğlu Türk resminde yeni bir şey yapıyor. Kuvvetin boyutları, şiddeti ve hareketi üzerine 

düşünüyor. O resimle düşünürken biz resmi duyularımızla kavrıyoruz.” Resmin görevi de “görünür 

olmayan kuvvetleri görünür kılmak” değil midir? 

Kuvvet, güç, kimi zaman hayati bir enerji kimi zamansa “şiddet” olarak ortaya çıkar. Şiddetin gündelik 

hayatımızın sıradanlığı içerisine gömülü hale geldiği, o yüzden görünmezleştiği bir zamanda yaşıyoruz. 

Hatta yanı başımızda cereyan eden şiddet, görsellik, tasarım, arınma, haz gibi mekanizmalarla medya 

tarafından kozmetik müdahalelerle estetikleştirilip onayımıza sunuluyor. Kanıksıyoruz, etikten arınıp 

kozmetik şiddetin suç ortakları haline geliyoruz. 

Zümrütoğlu’nun resimlerinde görünür hale gelen kuvvetler gerilimi, şiddet, etik ve kozmetik 
arasındaki gerilimin ta kendisi. Şiddet bu resimlerin konusu değil, plastik dili; ve “kuvvetleri 
resmeden” bu dilin yaptığı, dünyamızın şiddetini kozmetik süsünden arındırıp suçun etikle 
yüzleşmesine fırsat tanımaktan başka bir şey değil... 
 
 

 

The Empire Project: 

“Empire Projesi”nin temel amacı, bugün İstanbul dediğimiz eski imparatorluk merkezininin tarihsel 

olarak kültürel etki alanı içinde yer alan, ya da ondan önemli ölçüde etkilenen bölgelerde üretilen 

güncel sanatı tespit etmek ve sergilemektir. Coğrafî olarak bu alan, Akdeniz’in tamamına yakını, Arap 

yarımadası, Doğu Avrupa, Anadolu, Karadeniz çevresi ve Orta Asya’yı kapsayacak bir dağılım gösterir. 

 


