
 

 

  
VİRON VERT                                                             3 Haziran – 3 Temmuz 2010 

Açılış: 3 Haziran / 19.00 – 21.00 
 

GALERİST / GALATASARAY 
İstiklal Caddesi Mısır Apt. 163/4, Beyoğlu, İstanbul 
 

Galerist, Türk çağdaş sanatının genç yeteneklerinden Viron 
Vert’in ”Perpeteia” başlıklı sergisine 3 Haziran – 3 Temmuz 
2010 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor. Sergide 
sanatçının, yunan kökenli “perpeteia” kelimesinden ilham 
alarak hazırladığı suluboya, keçeli kalem, desen ve 
kolajlardan oluşan eserleri sanatseverlerle ilk kez buluşuyor.   
 
Sanatçı bu kelime ile ilk olarak bir filmde ana karakterin klasik 
yunan dramalarında varolabilecek bir durumda, çıkış yolu 
bulamayışını ve bilgi birikiminin yetersiz kaldığı noktada tek 
kurtuluşunun yeni çözümler yaratmanın olduğunu açıklarken 
karşılaşır.  
 
Güncel anlamıyla macera olarak tanımlanan perpeteia 

kelimesi,  yunan tiyatrosunda hikâyenin yön değiştirip ters yöne gittiği andır. Kelimenin ifade ettiği durumu 
hayatında sıkça yaşadığını dile getiren sanatçı, sergi isminde “perpeteia” olarak belirleyerek eserlerinin çıkış 
noktasını tanımlıyor. 

Eserlerinin merkezinde insan ve insanoğlunun sistem ve topluma entegre olma halleri yer alıyor. Köklerimize ne 
kadar uzağız? Tarihimizden bir şeyler öğreniyor muyuz? Neden bu davranış biçimini gösteriyoruz? Neden 
dünyanın herhangi bir ülkesinde veya farklı bir sistemde aynı sorunlar yaşanmakta? Sanatçı tüm bu sorulara 
cevap ararken, modern medeniyette, köklerimize nasıl bu kadar yakın ve bir o kadar da uzak olabildiğimizi 
sorguluyor.   

Her sorunun kendi içinde bir çözümü vardır. Tıpkı Yunan dramasındaki kahraman gibi, sanatçı da içinde yaşadığı 
toplumu anlamak için farklı yöntemlere başvurmaktadır, ta ki bir çözümler tükenene dek. Sergide yer alan, 
birbirinden farklı fakat içinde aynı umudu ve isteği barındıran eserler, insanoğlunu anlamayı ve hayatı 
kolaylaştırmayı hedeflerken, deneyimleri farklı bir boyutta açıklayabilecek yollar araştırıyor. 

Sanatçı Hakkında 

1973 doğumlu Viron Vert, Berlin ve İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. 2002 yılında Berlin FHTW moda 
tasarımından, 2006 yılında Antwerp Royal Academy görsel sanatlardan mezun olan ve Eylül ayında KHB tekstil 
tasarımından mezun olacak sanatçının ilk sergisi 2006 yılında CADEGIJÖKOMANEPHVI, Berlin’de 
gerçekleştirildi. Avrupa ve İstanbul’da birçok karma sergide yer alan Vert’in sergileri arasında “13 Moons” an 
Homage to Rainer Werner Fassbinder fotoğraf sergisi (2007), 27. İstanbul Çağdaş Sanatçılar sergisi, Akbank 
Sanat (2008), “Time Challenges”, Gent (2009) ve “There is No Audience”, Montehermoso, Vitoia-Gasteiz (2009) 
yer alıyor. Vert 2008 yılında “Resim ve Heykel Müzeleri Derneği” tarafından düzenlenen yarışmada resim ve 
ilüstrasyon kategorisinde 1.lik ödülünü aldı.  

Görsel:  Manifestation in 4 acts No.3, Kâğıt üzerine Kolâj ve Karışık Teknik, 50 cm x 50 cm, 2010 



 

 

 
KEMAL ÖZEN                                                3 Haziran – 3 Temmuz 2010 

Açılış: 3 Haziran / 19.00 – 21.00 
 

GALERİST / GALATASARAY 
İstiklal Caddesi Mısır Apt. 163/4, Beyoğlu, İstanbul 

 
Galerist, Türk çağdaş sanatının genç isimlerinden Kemal Özen’in 

“Soğuk Yemek” başlıklı sergisine 3 Haziran – 3 Temmuz 2010 

tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor. Sergide, sanatçının karakalem 

desenleri sanatseverlerle ilk kez buluşuyor. 

 

Sanatçı, resimlerini yaparken kendisiyle aynı coğrafyada nefes alıp 

veren insanlardan, okuduğu haberlerden ve yaşadığı olaylardan onu 

en çok etkileyen ve hiç rahat bırakmayan, sürekli duygu olarak 

taşıdığı, bazen olmak istediği, bazen ise nefret ettiği ama hep etkisi 

altında kaldığı unsurları, görmeyi istediği tezahürleriyle tarif ediyor ve 

rahatlıyor.  

 

Özen, hepimizin çevresinde, sanal ya da interaktif ortamında sürekli 

karşılaşarak alıştığı, artık görse de alışılmış bir olay gibi gördüğü, 

''normal''  saydığı olay, kişi ya da haberleri daha etkin formlar içine 

sokarak insanların bu alışılmış körlüklerinden sıyrılmalarını ve 

hatırlamalarını istiyor ve onları bu yönde kışkırtmaya çabalıyor.  

 

Özen,  “Sanki bu kişi veya hislerin izdüşümünü alıp kâğıda veya 

tuvale hapsederek onlardan kurtulmak istiyorum; bu şekilde, kendim olmaya biraz daha yaklaşıyor ve bir nevi 

resimlerime konu olan kişilerden intikamımı böyle alıyor, onlara tepkimi bu şekilde gösteriyorum, çünkü resim 

yapmak benim dilim ve söylediğim şeylerin iz bırakmasını isterim. İzleyicinin resimlerimdeki hikâyelere müdahil 

olması hoşuma gidiyor ve böyle düşünerek tanımadığım insanlarla diyaloga geçtiğimi hissediyorum. Bu benim 

çocukluğumdan beri süre giden alışkanlığımdı ve bu alışkanlığımdan vazgeçmeyeceğim.” diyor. 

 

Sanatçı Hakkında 

 

1984 doğumlu  Kemal Özen Samsun’da yaşıyor ve çalışıyor. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu 

Yönetimi 3. sınıfta okulu bırakarak resim okumaya karar veren Kemal Özen şu an Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Resim-İş öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi. ''Doğa Parçası'' adlı eseri Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesinin 2010 yılında  üniversite öğrencileri arasında düzenlediği yarışmada 2.lik ödülünü aldı ve ilk karma 

sergisi bu yarışma sergisidir. 

 

Görsel: That’s why I hate my father, Kâğıt üzerine Karakalem, 60 cm x 100 cm, 2010 

Detaylı bilgi ve görsel malzeme için; Sinejan Kılıç / sinejankilic@galerist.com.tr  

 


