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Seyahat etmek, dünyaya açılmaktır. Kişiyi tam anlamıyla derin bir düşünce içerisine 

dahil eder. Bu seyahatler insanı aktüel yaşamın sorunlarından uzaklaştıramaz, ama 

nesnelere ve olgulara karşı belirli bir mesafe alabilmesini sağlar. Düşsel ve/veya reel 

seyahatler, bir yandan ilham verici olduğu gibi aynı zamanda kişinin kendi içsel 

yolculuğu hesaba katıldığında, meydan okuyucudur. Peki, düşsel bir yolculuk 

sonrasında gerçekleştirilen seyahatlerde görülen imgeler, düşlerde görülenler kadar 

gerçek olacak mıdır? Bu seyahat, “İşte bu!” diyene kadar devam eden bir arayış mıdır? 

İdil İlkin’in “Crystagram” başlığı altında topladığı serisi, daha önce görselleştirilemeyen 

arzunun, kendisini gösterdiği bir “an”a işaret ediyor. Unutmamak gerekir ki, amaçlı 

yolculuklara düşlerimizden hareketle çıkarız ve buna vesile olan da hayal gücümüzdür. 

Sanatçı, genelde neyi görünür kılmayı arzu ettiğinin sezgisel olarak de facto farkındadır. 

İdil İlkin, atmosferik optik yasaların, deneyimlediği manzara üzerinde, ışık ve renklerin 

etkisiyle, neler üretebileceğini önce düşledi ve buna dair bir yolculuğa çıktı. Peki ya sonra? 

Atmosferin kendine özgü niteliklerinin neden olduğu ışık, kırılımlar, saçılımlar gibi etkileriyle 

ilgilenen sanatçı bu serisinde atmosferik optiği inceliyor. Bu bağlamda, insanların 

olmadığı bu imgeleri nasıl yorumlamak gerekir? 

Solar rüzgarlarla güneşten kopan partiküllerin atmosferdeki gazlarla çarpışmasının 

neticesinde büyüleyici bir renk çeşitliliği meydana gelir. Günün farklı saatlerinde değişen 

ışık kırılımları, havada asılı buz kristalleri ve rüzgarlar sonucunda ortaya çıkar. Sözgelimi 

ışıklı kutular içerisindeki mini buzul parçalarına bakalım: İdil İlkin’in gün ışığını in situ olarak, 

buz kristalleri üzerinden nasıl kaydettiğini görürüz ve karşımızdakinin manipüle edilmiş 

bir nesne değil, gerçek bir nesne olduğu üzerine düşünmeye başlarız. Işığın etkisiyle 

mavinin tonlarının gözlemlenebildiği saydam nesneler, toprak ve üzerindeki kristallerin 

yanyanalığı standart görme beklentimizi dönüştürür.

Belki bu üretimleri birer “rüya resim” olarak da nitelendirmek olasıdır. Sanatçı bulmayı 

arzu ettiği, aktüel olarak öncesinde görmediği imgelerin peşine düşerken, öte yandan, 

basılı, dijital veya sosyal medyada tanımlananla, aktüel olan imge arasındaki boşluğu 

görselleştirir. Bunu yaparken, sanat tarihinin erken dönemlerinden bu yana gelen seyahat 

etme ve imge peşindeyken gördüklerini resimleme ve fotoğrafla kayıt altına alma gibi 

bir geleneği devam ettirir. Aradaki tek fark, doğal imgelere müdahalesini minimum 

düzeyde tutmasıdır; bu onu basit manipülasyonlardan kurtardığı gibi, aynı zamanda 

bilimin tanımlama refleksinden ayırarak, hayal gücü ve sanata dair konuşabilmemizi sağlar. 

Bir önceki sergisi “İniş İzni”nde de gözlemlendiği gibi, sanatçı fotoğraf ve dijital sanatın 

niteliklerini kullanır. Foto-kolajlar, in situ fotoğraflar, minimal müdahaleler içeren baskılar 
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ve pullarlardan oluşan bir üretim skalasına sahip yeni serisinde ise amaçlanan, kanımca, 

sanatçının atmosferik optiği merkeze alarak, bakışımızın nasıl değiştiğini/değişeceğini 

gösterme arzusudur. 

Manipüle edilmiş imgeler bombardımanından oluşan bir çağda yaşıyoruz. Dijital imgelerin 

sinemada ve sanatta sıklıkla kullanıldığı ve imgelerin fırça vuruşlarıyla – manuel ya da 

dijital – düzeltildiği/rötuşlandığı bir dönemde, İdil İlkin pürist bir yönteme yakın çalışır. 

Peki o zaman bu üretimleri nasıl konumlandırmak gerekir?  Karşımızda, sanatçının zihninden 

kırılarak gösterilen yüce, tekinsiz ve harikulade bir manzara görünüyor. Aslında bize gösterdiği 

doğal olanın kendisi; bilindik, yerel ve huzurlu. Empresyonist gelenekten bu yana sanat tarihsel 

bir kodeksin içerisinde yer alan bir olgu olarak ışık, İlkin’in işlerin merkezinde konumlanır. 

Manuel ya da dijital olarak fazlasıyla manipüle edilmiş imgelerin görsel belleğimizdeki 

varlığının yanında, bu işlerin görme eylemimize katkısını nasıl düşünmeliyiz? İdil İlkin’in 

imgeleri, bizi bu tip sorular ve görsel sorgulamaların tam da merkezine götürür. 



Travelling means opening up to the world. The travelling person literally involved in 

a deep way of thinking. Voyages can not keep the travellers away from the problems of 

everyday life, but help them keep a distance between themselves and objects and facts. 

As much as they are inspiring, imaginary or real travels are also challenging when the 

person’s inner voyage is taken into account. However, will the images seen during travels 

realized after an imaginary journey be as real as those seen during dreams? Is this journey 

an ongoing search until one says, “That’s it!” 

İdil İlkin’s “Crystagram” points towards a “moment” when passion, never before visualized, 

shows itself. We should never forget that we don’t set out on a journey with a purpose on 

the basis of our dreams; they are also motivated by our imagination. Generally, an artist is 

intuitively de facto aware of what she wants to render visible. İdil İlkin first imagined what 

the atmospheric optical laws could create on the landscape she experienced with the 

added effects of light and colors and then set out on a journey. Then what? Generally 

interested in the effects of light, refraction and dispersion caused the unique properties 

of the atmosphere, the artist now analyzes atmospheric optics. How should one interpret 

these images where humans are absent? 

Particles break away from the sun as a result of solar winds and a fascinating range 

of colors is formed when they collide with the atmospheric gases. And different light 

refractions occurring during different times of the day are the natural outcome of ice 

crystals in the air and the winds.

A look at the mini icebergs in the light boxes will show us how İdil İlkin records sun rays 

in situ on ice crystals and we start to think that what we see is not a manipulated object, 

but a real one. The transparent objects, which allow us to observe the shades of blue under 

the effects of the light, and the togetherness of the soil and the crystals on it transform 

our expectation of seeing.

It might well be possible to define these creations as “dream paintings”. The artist chases 

images, which she desires to find and which she actually did not see before on one hand, 

and also visualizes the void between the actual image and how it is defined in the printed 

or digital media, including social media on the other. In doing so, she also preserves the 

tradition of travelling and recording what is seen while in search of an image by drawing 

or photographing, which is an ages-old tradition of art history. However, there is one 

difference: she minimizes manipulation to natural images, which not only saves her from 

simple manipulations, but also allows us to talk about imagination and art without being 

confined to the scientific reflex of defining.
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Just as with her previous exhibition “Landing Clearance”, the artists uses of photography 

and digital art techniques. In my opinion, with her new series comprising an array of works 

from photo-collages to in situ photographs, minimally manipulated prints to minimalist 

effects formed with stamps, she aspires to show us how our look changes/will change 

by her use of atmospheric optics. 

We live in an age where we are continuously bombarded with manipulated images; 

digital images are frequently used in cinema and art. In an era where images used in art 

are improved/retouched manually or digitally by strokes of a brush, İdil İlkin works with 

an almost purist approach. Having said so, how should we classify her output? There is 

a sublime, uncanny and fascinating landscape rendered visible by refraction from the 

artist’s mind. What she shows us is actually the natural itself; it is familiar, local and peaceful. 

It focuses on a fact that has been in the art historical codex since impressionism: light. 

The presence of heavily manipulated – manually or digitally– images in our visual memory 

put aside, how do we consider the contribution of these works to our way of seeing? 

İdil İlkin’s images take us right to the heart of such question and visual probes.





‘BLUE mOyO’, 2016, 100 ADET PUL, 66,5 X 49,5 CM

‘BLUE mOyO’, 2016, 100 STAMPS, 66,5 X 49,5 CM

‘DOrİs’, 2016, 100 ADET PUL, 49,5 X 66,5 CM

‘DOrİs’, 2016, 100 STAMPS, 49,5 X 66,5 CM





‘maVİ KaLP’, 2016, KROMOJENİK BASKI, ALÜKOBOND ÜZERİNE DIASEC, 90X120 CM

‘BLUE mOyO’, 2016, CHROMOGENIC PRINT, DIASEC, 90X120 CM





 ‘ay rüzgarı’ 2016, KROMOJENİK BASKI, ALÜKOBOND ÜZERİNE DIASEC, 97X130 CM

‘LUnar WınD’, 2016, CHROMOGENIC PRINT, DIASEC, 97X130 CM



‘BaLtıK’, 2016, KROMOJENİK BASKI, ALÜKOBOND ÜZERİNE DIASEC, 120X160 CM

‘BaLtıc’, 2016, CHROMOGENIC PRINT, DIASEC, 120X160 CM





İdil İlkin

Chelsea College of Art and Design’dan Güzel Sanatlar Yüksek Lisans derecesini alan 

İdil İlkin, kolajlarında tıpkı ses gibi tekrarlayan elemanlar arasında bir ritim ve döngüsellik 

yaratmakta, enstrüman olarak insan vücudu üzerine düşünmekte, kendi sesiyle deneysel 

çalışmalar yapmaktadır. 

Sanatçının büyük ebatlı foto kolajları özellikle minimal müzik, hat, ebru, halı ve çinilerden 

etkilenmektedir. İlkin, geleneksel İslam sanatı veya Minimal müzik’te de karşılaştığımız 

birbirini tekrarlayan motiflerle kitle iletişim araçlarının ve ekonomik döngülerin dayattırdığı 

yaşam tarzları ve tüketim alışkanlıkları üzerine düşünmektedir. Süre giden bakma, 

gözlemleme, inanma, itaat ve taklit etme süreçleri onu ritim, tekrar, yankı, ve yansıma 

hakkında düşündürmektedir. İlkin’in birçok düzlemde organize ettiği kompozisyonları, 

hem zaman hem de boyut seviyesinde ayrı olarak ele alınabilirken, akıcı anamorfik şekiller 

dijital müdahaleler sayesinde görüş açısına girip çıkmakta; böylece resim, fotoğraf ve 

baskının dinamik bir sentezi elde edilmektedir. İlkin İstanbul’da çalışıyor ve yaşıyor. 

İlkin is a graduate of Chelsea College of Art and Design in London with a Master of Fine Arts. 

In İlkin’s collages there is rythm and cyclicality with the organization of fragments that repeat 

like sounds. As part of her research Ilkin explores the human body as a musical instrument 

and creates experimental compositions with her own voice. 

Idil Ilkin’s large scale photo collages are mainly influenced by minimal music, calligraphy, 

marbling, rugs and tiles. She creates repetitive patterns as in traditional Islamic Arts or in 

Minimalist Music. Idil Ilkin’s compositions are characterized by the consumption habits, 

the life style imposed by mass media and economic cycles that dictate us to be a part of it. 

The on-going act of looking, observing, believing, obeying and imitating urges her to think 

of rhythm, repetition, echo, light and reflection. In her work the images are organized 

and defined on multiple planes allowing the compositions to be read in terms of both 

time and space. With digital interference the fluid anamorphic forms flow in and out of 

the visual field, resulting in a dynamic synthesis of painting, photography and print.

 Idil Ilkin currently lives and works in Istanbul.

Biyografi / Biography
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