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Gülümse.
Daha çok yolun var.
Saliha Yavuz

‘Kalbi saçmalatan genelde zihin olmuştur. Kalp ona akanı algılar ve yaşar, zihin ne akacağına 

ve nasıl akacağına karar verir. O yüzden evrim sürecinde en öncelikli ele alınması gereken şey 

zihindir. - kafam bu kadar çok senaryo üretmeseydi kalbim çoktan işsiz kalmıştı.’ 

Ayça Telgeren, 2015 

Değişim iyidir.

Değişimi kabul etmek keyif verir.

Bir dönemi kapatıp, sürecin akışına kendini bıraktığın noktada her şey yolunu bulur ve 

sancılı da olsa geçen sürecin sonucu ferah bir his bırakır.

Sanırım Ayça’nın işleri ancak bu hislerle yorumlanabilir. Renkleri, organik formları ve adları 

ile hislerinizi harekete geçiren Ayça; kağıt ve boyalı işleri ile bir dönemi devirip yeni bir 

dönemin sürecine girdiğini söylüyor sanki. Galerist’teki önceki sergileri ‘Serbest Dalış’ ve 

uyanışa bir çağrı olarak tanımladığı ‘Sen Dönünceye Kadar Bende Saklı’daki işlerinden ve 

dilinden farklı olarak; ‘Sanatçının Eli’nde karamsarlığın içinden çıkan bir umudu dillendiren, 

‘ümitsizliğe alışma, dönüştür’ diyen yeni çalışmalarını sunuyor. Hem yaşadığımız ülkede 

geçirdiğimiz zorlu ve sıkıntılı ama çok büyük umutlar taşıyan bir döneme, hem de dünyanın, 

insanlığın edindiği yeni algılama biçimlerine referans veriyor. Savaşlar, politik devrimler, 

açılan yeni kanallar, anlayışlar, bakışlar ile değişim halindeki bize, kendisine birşeyler 

hatırlatıyor. Acılı geçen süreçlerin sonunda yüzümüzde güllerin açtığı, korkmadan, 

çekinmeden mantığımızın yanına duygularımızı eklediğimiz, ağlamaktan ve kahkaha 

atmaktan, hayır demekten korkmadığımız günlerin, anların müjdesini veriyor. 

Öncekilerden farklı olarak, Ayça, ‘Sanatçı’nın Eli’nde  paletine yeni eklediği daha yüksek 

perdeden renkleri, akrilik boyayı, elle kesim, stencil ve benzeri teknikleri ve tabi bir anlatım 

aracı olarak benimsediği kağıdı karıştırarak kullanıyor,. Tüm bu teknik detaylara deneyimlerini 

ekleyip, ‘kafadan ve yürekten’ serbest dalmış, saklamış, beklemiş, öğrenmiş, değişmiş ve o 

değişimi sıkı sıkı kucaklamış bir Ayça Telgeren karşımıza çıkıyor. Önceki işlerinde hemen bir 

gülümseme kaplarken yüzünüzü, yeni işlerindeki masif formlar ve daha koyu, cürretker renkler 

ile bir an durup düşünmenizi, karanlık olanı da görmenizi, kabul etmenizi istiyor. 

Ayça, sergiyi tüm yaşadığı süreç ve deneyim ile birlikte dört bölüme ayırıyor: Geleceğin 

inşası diye tanımladığı bölüm ile sürece, yolda olmaya, ortak bilincin getirdiği çeşitliliğe 

dikkatimizi çekiyor. Bu ilk bölümdeki ‘İlerleme’ aslında her şeyin, serginin özeti gibi tüm 

güzelliği ve huzuru ile sizi durup içinde kaybolmaya davet ediyor. Köklerini salmış ağaçların 

el ele tutuştuğu, akılların birbirine sarılıp kolektif bir bilinç yarattığı; -hadi daha da ileri 

gidersek- beynin duyguyu ve mantığı yönettiği farklı bölgelerinin birbirinin içine geçtiği 

bir durumu tasvir ediyor. ‘Kalp’ ise güzelliğinin, sıcaklığının yanında etrafına dolanmış 



karanlıklar ya da pürüzlerle ‘yine de buradayım, böyleyken de sev beni’ diyor. Bir içe 

dönüş olarak tanımladığı ikinci bölüm ise olumsuzluklar ve çözümsüzlükler olmadan 

yol alınamayacağına, olumsuz olanla yüzleşmeden ilerlenemeyeceğine dair. İçe dönüşün 

tanığı ‘Öfkeli Tavşan’ size ‘üstüne üstüne gelenler belki de sonunda güzellikler’ derken, 

‘Ateş Düştü Haneme’, ‘dertlensen tasalansan da, ne yapacağını bilemesen de her şey geçiyor’ 

diye hareketli bir sakinlik sunuyor. 

Tüm işler sanki, Ayça ile bütünleşmiş, çocukluğunun, annesinin ona armağanı olan 

savaşmaktan korkmayan ‘Mireille’ karakterlerinin olduğu, bulunduğu yerler gibi. ‘Ya hep 

beraber ya hiçbirimiz’ diyen, ‘yıkıcı değil yapıcı ordular’dan ibaret üçüncü bölümde, bireysel 

olduğu kadar birlikte ilerleyebilmeyi  ve harekete geçmenin cesaretini işaret ediyor.

Sergi ile aynı adı taşıyan ‘Sanatçının Eli’ düzenlemesi müzisyen ve gitar virtiözü Cem Köksal 

ile ortak üretilmiş bir iş. Cem Köksal’ın tasarladığı ve ürettiği ‘Shark’ gitarın üçüncü kopyasını, 

Ayça 2011‘de kendi elinin kalıbını kullanarak çizdiği deseninden esinlenerek boyadı. Desenin 

kendisinin de birlikte sunulduğu düzenleme; kolektif aklın ve hareketin gücünü temsil eden 

bir yapıt olarak sergide yer alıyor. Farklı disiplinlerden iki sanatçı, sanki farklı anlayışlardan iki 

aklın birarada olabileceğine, birlikte düşünebileceğine bir referans vererek, kendi sanat 

yaratılarının bir karşılaşması olarak ‘Sanatçının Eli’ni sunuyor.

Duyguların  ve aklın birbirine çelme takmadan kolkola yürümeyi öğrendiği bir sürecin 

özeti ve yeni bir dönemin işaretleri bu sergide hayat buluyor.  

‘Bazen elimdeki kağıda bakıyorum, bıçağa, sonra bunlar nedir böyle diyorum.’ deyip 

kendine yabancılaşabilen Ayça; o bıçak ve kağıtla, boyayla olmayanı var etme, olanı yepyeni 

bir biçimde tekrar gerçekleştirme halinin, bize hissettirdiklerinin farkında olmalı bence. 

Var ettiğini, tamamen dürtüsel olarak var ediyor oluşunu, planlı programlı olmakla hesaplı 

kitaplı olmayı birbirine karıştırmadığını bilmeli. Ne yaptığını bilerek ilerlediği, ilerlediğimiz, 

olagelene de izin verdiğimiz bu ‘süreç’ O’nun için, benim için ve bence hepimiz için çok 

önemli. Yeter ki izin verelim, gülümseyip devam edelim.

Nisan 2015, 

İstanbul-New York



Smile. 
You still have much to go.
Saliha Yavuz

‘It has usually been the mind that confuses the heart. Heart perceives what flows to it whereas 

the mind decides the what and how. Therefore it must be the mind which should be discussed 

in the evolution process with the highest priority. If my mind had not produced that many 

scenarios my heart would have been already unemployed.’ 

Ayça Telgeren, 2015

Change is good.

Accepting the change gives pleasure.

At the point where you close a chapter and let yourself go along with the flow, everything 

finds their place and even if the process was painful, the ending leaves a feeling of relief. 

I believe Ayça Telgeren’s works can only be interpreted with these feelings. While she 

activates your feelings with her colours and organic forms it seems that Ayça is announcing 

the beginning of a new period. Unlike the works and the feeling of her previous exhibitions 

at Galerist, ‘Free Diving’ and ‘I’ll Keep It Till You Come Back’, which she describes as a call 

for awakening, she presents her new works expressing hope coming out of pessimism. 

The artist encourages the viewer not to get used to despair but to transform it. The show 

gives references to an era in Turkey, both difficult and troubled but full of hope, and also 

to mankind’s changing perceptions. She tries to point out the effect of wars, political 

revolutions, new channels, understandings, prospects to everyone and herself whom are 

in a constant state of transformation. She welcomes the good  days, in which we would 

freely express our feelings alongside our logic, without being afraid to cry, to laugh, to live.

In ‘Hand of the Artist’, Ayça utilizes new colours, acryclic, pigments, stencils and other 

similar techniques along with her paper cut-out’s which she adopted as a way of expression. 

Adding her experiences to all these technical details, Ayça faces the audience after she has 

free dived with full mind and heart, as she kept, waited, learned, changed and embraced 

that change tightly. While her previous works immediately fills you up with pleasure, the 

recent ones, with their solid forms and bold colors, invite you to think in a deeper sense, 

notice the dark, and accept it. 

‘Hand of the Artist’, the work which gives its name to the exhibition, is a collaborative 

project with the musician and the guitar virtuoso Cem Köksal. Ayça paints ‘Shark’, the third 

copy of the guitar designed and produced by Köksal, with an inspiration from a drawing 

of hers, where she worked on her own hands form. The installation, being exhibited with 

the drawing, stands as a symbol of a collective conscious and the power of action. 

Two artists from differents disciplines reference the coexistence of two different minds 

and present ‘Hand of the Artist’ as encounter of their artistic production. This installation 



gives reference to other works in the exhibition which are composed of constructive 

armies, saying ‘together we stand, divided we fall’ pointing out the importance of 

a collective act and progress.

In addition, Ayça separates the exhibition and her experiences in two main parts: in the 

initial phase depicted as a construction of the future, she tries to highlight the process 

and the variety that comes with the collective conscious. For this phase, ‘On Progress’ 

stands like the summary of the exhibition and invites you to pause and get lost with all 

its beauty and peace. It depicts a situation in which root-bound trees hold hand in hand, 

minds form a collective conscious by hugging each other, -if we go even further- different 

parts of the brain that manage the feeling and reason interpenetrating. With all the darkness 

and roughness surrounding its beauty and warmth ‘Heart’ still says ‘I am here no matter 

what, love me as I am’.  The following part of the exhibition described as an introvertion, 

shows that there would be no progress without any complication and that we wouldn’t 

be able to progress without facing it. While ‘Angry Rabbit’ tells you that perhaps what’s 

bothering you might eventually be something beautiful, ‘Panic in the Room’ offers a restless 

serenity saying ‘no matter how much you complain and worry, nothing lasts forever.’ 

The exhibition gives life to a journey where heart and mind coexist and a new period begins.

‘I look at the paper in my hand, at the scissors and then I ask myself what these are,’ Ayça asks 

becoming estranged to herself. She should be aware of how her works make us feel, while 

she brings the nonexistent to existence and recreates the existent in a new form with a 

completely impulsive state. This ‘process’, in which we let the prevalent happen, is very 

important for her, for me and I think for all of us. As long as we let it, smile and go on. 

April 2015, 

Istanbul-New York



‘HAZIRIM / MIREILLE1’, 2015, MDF ÜZERİNE AKRİLİK, 100 X 70 CM

‘I AM READY / MIREILLE1’, 2015, ACRYLIC ON WOOD, 100 X 70 CM

‘BAY VERNE’İ ARAMAK’, 2015, ASİTSİZ KAĞIT, ELLE KESİM, 52 X 50 CM

‘LOOKING FOR MR. VERNE’, 2015, ACID FREE PAPER, HAND CUT, 52 X 50 CM



‘SANATÇININ ELİ’, ASİTSİZ KAĞIT ÜZERİNE MÜREKKEPLİ KALEM, 32 X 32 CM

‘HAND OF THE ARTIST’, INK ON ACID FREE PAPER, 32 X 32 CM



‘KALP’, 2015, ASİTSİZ KAĞIT, ELLE KESİM, 80 X 115 CM

‘HEART’, 2015, ACID FREE PAPER, HAND CUT, 80 X 115 CM



‘İLERLEME’, 2015, ASİTSİZ KAĞIT, ELLE KESİM, 145 X 150 CM

‘ON PROGRESS’, 2015, ACID FREE PAPER, HAND CUT, 145 X 150 CM



‘BENİMLE AĞLA, BENİMLE GÜL, 2015, ASİTSİZ KAĞIT, ELLE KESİM, 100 X 110 CM

‘RAIN AND SHINE WITH ME’, 2015, ACID FREE PAPER, HAND CUT, 100 X 110 CM

‘HEPİMİZ KAĞITTAN YAPILDIK’, 2015, ASİTSİZ KAĞIT, ELLE KESİM, 173 X 126 CM

‘WE ARE ALL MADE OF PAPER’, 2015, ACID FREE PAPER, HAND CUT, 173 X 126 CM



‘ÇANCILAR’, 2015, ASİTSİZ KAĞIT, ELLE KESİM, 180 X 140 CM

‘RINGERS’, 2015, ACID FREE PAPER, HAND CUT, 180 X 140 CM



Ayça Telgeren

“Yapabildiğim olduğumdur, olduğum ise şu an bile değişmekte…”

Üretimini bir laboratuar süreci olarak tanımlayan Ayça Telgeren’in (d. 1975, Gölcük) pratiği yapıcı 

düşünce ve hayal gücüne dayanıyor.  Bilindik; zaman, mekan ve biçim algısının dışında, düşsel bir 

atmosferin tanımsız kahramanlarını kurgulayan sanatçının çabası, yaşam ile kasıtsız ve içten bir 

etkileşim kurmak. Bu etkileşimin en önemli halkalarından birinin de üretim süreci olduğunu 

düşünen sanatçı dokunabildiği her türlü malzemeye kendini aktarıyor. 2006 yılında başladığı 

kağıttan çalışmalarıyla tanınan sanatçı, kağıdın yanı sıra boya, desen, video ve heykel gibi teknikleri 

de anlatımının birer aracı olarak kullanıyor. Ayça Telgeren, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi 

Resim Bölümü’nde lisans ve yüksek lisansını tamamladı. Yurt dışında ve içinde birçok sergiye katılan 

sanatçı 2011 senesinde ‘Serbest Dalış’ 2013’te ise ‘Sen Dönünceye Kadar Bende Saklı’ adlı  kişisel 

sergilerini Galerist’te gerçekleştirdi. Sanatçı yaşamını ve çalışmalarını Kadıköy, İstanbul’da sürdürüyor.

‘Who I am is what I can do, what I am is evolving even now...’

Describing her production as a laboratory process, Ayça Telgeren’s (b.1975, Gölcük) practice is based 

on constructive thinking and imagination. By creating anonymous characters of a dreamlike world, 

the artist aims to establish an unpremeditated and genuine interaction with life beyond a usual 

perception of time, space and form. The production process being one of the most indispensable 

parts of this interaction, Telgeren expresses herself with all kinds of material. The artist known for her 

paper works which she has started in 2006, also utilizes other techniques such as stencil, paint, 

sculpture and video, sculpture, video. Ayça Telgeren completed her undergraduate and master’s 

degrees in the painting department at Mimar Sinan Faculty of Fine Arts. Amongst many international 

and national exhibitions, the artist had two solo shows at Galerist; ‘Skin Diving’ in 2011 and ‘I’ll Keep It 

Till You Come Back’ in 2013. Telgeren currently lives and works in Kadıköy, Istanbul.

Biyografi / Biography
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