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Sahilde	  Kadın.	  2012.	  Tuval	  üzerine	  yağlı	  boya.125x90	  cm.	  

Erhan	  Özışıklı’nın	  “Şölen”	  Sergisi	  Poligon-‐The	  Shooting	  Gallery’de	  (14	  Mart-‐	  6	  Nisan	  2013)	  

Erhan	  Özışıklı	  “Şölen”	  kavramı	  etrafında	  topladığı	  çalışmalarıyla	  14	  Mart-‐6	  Nisan	  2013	  tarihleri	  arasında	  Poligon-‐
The	  Shooting	  Gallery’de.	  

1980	  doğumlu	  sanatçı	  şölen	  kavramında	  hem	  hayvansal	  bir	  kendini	  kaptırma	  ve	  güzellik	  hem	  de	  insani	  bir	  derinlik	  
olduğunu,	  resimlerindeki	  başlıca	  meselenin	  de	  bu	  ikisi	  arasındaki	  ilişkiden	  kaynaklandığını	  belirtiyor.	  Resimlerini	  
kendi	  konularının	  yanı	  sıra,	  o	  resimlerin	  nasıl	  yapıldığını	  hikayeleştiren	  görseller	  olarak	  da	  görmenin	  mümkün	  
olduğunu	  söyleyen	  sanatçı:	  “Gördüğünüz	  şeyler	  aynı	  zamanda	  o	  gördüğümüzün	  nasıl	  ortaya	  çıktığını	  da	  gösteriyor”	  
diyor.	  

The	  Empire	  ve	  Poligon	  galerilerinin	  kurucusu	  Kerimcan	  Güleryüz	  ise	  Erhan	  Özışıklı’nın	  işleriyle	  ilgili	  şunları	  söylüyor:	  
“Benim	  ilginç	  bulduğum	  şey	  sanatçının	  iki	  aşırı	  uç	  arasında	  kalması.	  Bunlardan	  birisi	  hiper-‐detaylı	  masal	  
dünyasından	  gelen	  	  romantik	  gözlemcilikten	  kaynaklanıyor.	  Bu	  konum,	  diğer	  uçtaki	  romantizme	  kaçışı	  deforme	  
eden	  ve	  yıkmak	  isteyen	  nihilist	  alter-‐ego	  ile	  çatışma	  halinde.	  İşleri	  yarı	  rüya	  hali	  ile	  gerçek	  yaşamın	  acımasızlığı	  
arasında	  gidip	  geliyor.	  	  Kompozisyon	  ve	  anlatımda	  da	  olgun	  bir	  estetikle,	  güzelliğe	  karşı	  bir	  eğilim	  çarpışıyor.	  	  

6	  Nisan’a	  kadar	  görülebilecek	  sergide	  9	  tuval	  üzerine	  karışık	  teknik	  ve	  4	  adet	  çerçevelenmiş	  kağıt	  yapıt	  yer	  alıyor	  

Erhan	  Özışıklı	  1980	  yılında	  İstanbul’da	  doğdu.	  Mimar	  Sinan	  Üniversitesi	  Resim	  Bölümü’nden	  2005	  yılında	  mezun	  olduktan	  
sonra,	  resimde	  ifade	  sorununa	  ilişkin	  yazdığı	  tezle	  2008	  yılında	  aynı	  okulda	  yüksek	  lisansını	  tamamladı.	  İlk	  kişisel	  sergisinde	  -‐
“Kesişme	  II”,	  x-‐ist,	  2006-‐	  kurduğu	  düşsel	  sahnelerin	  duygu	  dolu	  dışavurumuyla	  dikkat	  çekerken,	  ikinci	  sergisinde	  -‐“A.Y.S.	  
(Akşamları	  Yemekten	  Sonra)”,	  x-‐ist,	  2007-‐	  yakın	  çevresindeki	  insanların	  belirli	  bir	  zaman	  dilimindeki	  hallerini	  anlattığı	  garip	  iç	  
mekan	  tasvirlerine	  odaklandı.	  

Zaman	  zaman	  ortaya	  koyduğu	  nonfigüratif	  resimleriyle	  de	  bilinen	  sanatçının	  son	  dönem	  	  resimleri	  ise	  kaba	  bir	  güzellik	  
anlayışının	  aracılık	  ettiği	  düşünce	  dışı	  bir	  derinlik	  arayışının	  görkemli	  ve	  dokunaklı	  ürünleri	  olarak	  görülebilir.	  “Genç	  Açılım”,	  Pera	  
Müzesi,	  İstanbul,	  2005	  ve	  “Made	  in	  Turkey”,	  Kunstblock,	  Frankfurt,	  2008	  gibi	  grup	  sergilerine	  katılmış	  olan	  sanatçının	  
çalışmaları	  yurtiçi	  ve	  yurtdışındaki	  birçok	  fuarda	  da	  sergilendi.	  Erhan	  Özışıklı	  çalışmalarını	  ve	  yaşamını	  	  İstanbul’da	  sürdürüyor.	  

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


