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The fake shell that 
surrounds perfection, 
in photographs that 
permeates through 
paintings
Nazlı Pektaş

A face is the might, which connects one human to another through their eyes. 

A thousands roads that cross continuely between reality and art for each artist who 

goes out on the street to take photographs. Skin of unfinished words, trapped in the 

camera with the sound of the shutter. Gazes, mysteries, and sentiments we recognize 

beyond centuries in art’s history. Worlds that shoot at our faces from pages of time 

turned from the past to the present. 

How do artworks seep into life once they are made? What is the promise in the gaze 

of Italian Renaissance Master Tiziano’s women? What is it that pierces through the canvas 

from the famous woman in The Beauty (La Bella 1536) (aside from the sumptuous dress 

and valuable jewelry)? Is the skin of Urbino’s Venus, dated 1538, inviting? Imperious? 

How true are the portrait’s words in periods of art history, which cover or expose the 

expression? How do \ should these faces, which either hide or clearly manifest the 

ideal and the present, find meaning in an artificial universe created by the actual 

world of the 21st century?

It is probable to ask all these questions while looking at Oleg Dou’s photographs. 

The stares that Dou fixes on to the looker lead them on a journey to cross paths with 

a prostitute in Venice or with the lights that reflect from the pearl earring of a Dutch 

girl; although his intervention’s are made on Photoshop. For, the secret tradition that 

stands behind the digital image put forth by Dou exposes itself in gazes.

Oleg Dou is a photography artist who uses perfection as a metaphor to criticize what 

is artificial. His critical language turns into a strong narrative when he begins to digitally 

intervene on bare human faces that he photographed. In the limitless possibilities of 

the digital media, the objects, which are used with a surreal expression, link Dou’s 

stories to one another. 

The young artist creates a familiar but also, as strange and as uncanny space with 

faces or sometimes bodies that he transforms. In reality, the things that materialize 

with artificial beauty render an action that is applied by the fashion industry almost 

every day. The body, which is an indispensible medium for the marketing of fashion 

items on billboards and magazines, is transformed into something that is completely 

different by fashion photographers. Through various manipulations, so many bodies, 

whose age, identity, and feelings we could not guess, become the ideal standard for 



a product. Using his expertise in Photoshop, Oleg Dou presents his models as perfect 

and flawless as manikins. The blankness on their faces plays with our sense of reality. 

By virtue of the masked faces and the mimicking of marketing techniques, Dou masterfully 

criticizes the ever-rising doses of artificiality used for retail. By means of his photographs that 

permeate through painting, the artist explains the negative influence of an ever-growing 

uniformity and the decline of diversity. The tears in the ‘Tears’ series that we watch as part 

of the selection at Galerist, are nothing other than water drops. They have been wiped up 

in the quest for the standardized beauty just like the source of pain that these faces lack.

In the ‘Mushroom Kingdom’ series, we observe that Dou intervenes on the hands of 

the child bodies. Although the long nails of the children remind one of witches; their 

androgynous faces wipe off such connotations to fairytales. For even children have 

become indispensible bodies for marketing strategies in this artificial world.

In stories created by Dou, the mutated heroes, with all their unnaturality, look blankly 

at us from the photograph or the computer. As Dou manipulates things; they are not. 

The things adorning the faces are the metaphors of artificiality for an artist in search 

of personal characteristics. Often, through gaze of wide-open eyes, Dou roams with 

passion behind the unedited. 

The body, the earth and things are all faces of an absolute whole. Being is born, and 

exerts its existence, on this middle ground of relationality. On this middle ground, Dou 

finds the tension between reality and fiction. M. Merleau-Ponty’s philosophy marks this 

junction with the body’s engagement with all things and the world. The questions and 

answers of the artist meet in the same object beause as Merleau-Ponty’s assests, body 

is a territory of relations. This wholeness, the integration that happens as a result of this 

interaction, is the end of the initiation stage of these works. The surrounding shell and 

the thing within this shell are the one and the same. Dou wraps artificiality like a shell 

around faces to capture this moment of engagement. 



Resme sızan fotoğraflarda, 
kusursuzluğu örten 
yapay kabuk
Nazlı Pektaş

Yüz dediğimiz şey, gözlerle insanı insan bağlayan iktidar. Sokağa çıkan ve fotoğraf 

çeken her sanatçı için gerçekle sanat arasında gidip gelen binlerce yol. Deklanşörün 

sesiyle birlikte fotoğraf makinasına hapsolan bitmemiş, sözlerin teni. Sanatın zamanı 

içinde, yüzyıllar ötesinden tanıdığımız bakışlar, gizler, duygular... Geçmişten şimdiye 

doğru çevrilen sayfalardan yüzümüze fışkıran dünyalar...

Sanat yapıtı, yaratıldıktan sonra hayata nasıl karışır? İtalyan Rönesans’ının usta 

ressamı Tiziano’nun kadınlarının bakışları neler vaat eder? The Beauty, (La Bella 1536) 

adlı resminde mavi elbiseli bu meşhur kadından, (o ihtişamlı elbisesini ve değerli 

takılarını  görmezden gelirsek) tuvali delip geçen ne? Ya da  1538 tarihli Urbino 

Venüsü’nün teni, davetkâr mıdır? buyurgan mıdır?1 Sanat tarihi içinde ifadeyi saklayan 

yahut ifşa eden dönemlerde, portrenin söyledikleri ne kadar hakikidir? Doğal güzelliği 

apaçık ortaya sererken ya da saklarken; ideal olanla var olan arasından bize bakan 

bu yüzler yirminci yüzyılın gerçek dünyası tarafından yaratılan yapaylıklar evreninde 

nasıl anlam buluyor/bulmalıdır? Tüm bu soruları Oleg Dou’nun fotoğraflarına bakarken 

sormak olası. Genç sanatçının fotoğraflarına uyguladığı photosop müdahalelerine 

rağmen izleyene sabitlediği bakışlardan, Venedik’li bir fahişeye yahut Hollanda’lı bir 

kızın inci küpesinden yayılan ışığa varmak mümkün. Zira, Dou’nun, ortaya serdiği 

dijital görüntünün ardında duran saklı gelenek, bakışlarla kendini ifşa etmekte.

Oleg Dou, kusursuzluğu metafor olarak kullanarak, yapay olanı eleştiren  bir fotoğraf 

sanatçısı. Eleştirel dili; fotoğrafını çektiği yalın insan yüzlerine bilgisayarda müdahale 

etmeye başladığında güçlü bir anlatıya dönüşmekte. Dijital ortamın sonsuz olanakları 

içerisinde sürreal bir ifadeyle kullandığı nesneler, Dou’nun anlattığı  hikayeleri 

birbirine bağlamakta. 

Genç sanatçı, başkalaştırdığı yüzler ve zaman zaman bedenlerle; tanıdık ama bir o 

kadar da tuhaf, tekinsiz bir alan yaratıyor. Yapay güzellikle yan yana gelen şeyler, aslında 

moda sektöründe her gün yapılmakta olan bir eylemi gerçekleştiriyor. Reklam panoları 

ve dergiler aracılığıyla pazarlanmakta olan moda ürünleri için vazgeçilmez bir mecra 

olan beden; moda fotoğrafçıları tarafından bambaşka bir şeye dönüşmekte. Yaşlarını, 

kimliklerini, duygularını tahmin edemeyeceğimiz onca beden, çeşitli manipülasyonlarla 

bir ürünün ideal standı oluveriyor. Oleg Dou da ustaca kullandığı photoshop uygulamaları 

ile modellerini tıpkı mankenler gibi mükemmel ve kusursuz gösterirken yüzlerdeki 

ifadesizlik gerçeklik algımızla oynuyor. Sanatçı maskelediği yüzler aracılığıyla pazarlama 



adına gittikçe dozu artan yapaylığı  ustaca eleştirir. Ayrıca bunun  tüketiciler üzerindeki 

olumsuz etkisini, hepimize dayatılan aynılığı, farklılıkların değersizleştirilmesini kısaca 

tüketim kültürünün sömürüye dönüşen sonuçlarını resme sızan fotoğraflarıyla anlatır. 

Sanatçının Galerist’teki izlediğimiz seçkisinde yer alan ‘Tears’ serisinde gördüğümüz 

gözyaşları su damlasından başka bir şey değildir. Yüzlerde göremediğimiz acı kaynağı 

ile beraber standartlaştırılmış güzelliğin peşinde yitip gitmiştir.

‘Mushroom Kingdom’ serisinde ise Dou’nun çocuk bedenlerin ellerine de müdahale 

ettiğini görürüz. Uzun cadı tırnaklı bu çocuklar, bir an için masallardaki cadıları 

düşündürürken; cinsiyetsiz suretleri aklımıza düşen masalı hemen siler. Zira yapay 

dünyada çocuk modeller de  pazarlama stratejilerinin vazgeçilmez bedenleri arasına 

çoktan katılmışlardır.

Oleg Dou’nun yarattığı masalda, mutasyona uğramış kahramanlar, tüm yapaylıklarıyla, 

fotoğraf ve bilgisayar aracılığıyla öylece bize bakarlar. Dou, şeyleri manipule ederken; 

onlarda değildir. Yüzlere yerleştirdiği şeyler, kaybolmakta olan bireysel kimliklerin peşine 

düşen sanatçı için yapaylıkların metaforudur. Dou, çoğu zaman faltaşı gibi açılmış gözlerin 

bakışıyla  kurgulanmamış olanın ardında tutkuyla dolaşmaktadır.

Beden, yeryüzü ve şeyler tek bir bütünün yüzleridir. Varlık kendini bu kesişme ilişkisi 

içinde yaratır ve kendini dünyaya sabitler. Oleg Dou yüzler aracılığıyla gerçek ve kurgu 

arasındaki gerilimi bu kesişme alanı içinde bulur. M. Merleau-Ponty felsefesi bu kesişmeyi, 

bedenin diğer tüm şeylerle ve dünya ile iç içeliğinde işaretler. Merleau-Ponty’nin deyimiyle 

bedenin, tüm bu olanlar içinde bir “kesişme alanı” olması; sanatçının sordukları ile 

cevaplarının aynı nesnede buluşmasının kaynağıdır. Bu bütünlük durumu, kesişmenin 

yarattığı bu iç içelik yapıtın yola çıkış anının sonudur. Onu saran kabuk ya da kabuğun 

içindeki o, birliktedir ve aynıdır. Oleg Dou da yapaylığı yüzlere bir kabuk gibi sararak, 

anlamı bu kesişme anında yakalar.

 

1 John Berger-Katya Berger Andreadakis, TIZlANO Su Perisi ile Çoban, Celâl Üster (çev.), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1999, s.83.
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Oleg Dou

Oleg Dou, born 1983, lives and works in Moscow. After graduating from Moscow State Institute 

with a Masters Degree in 2006, the artist won a number of awards in international photography 

competitions. Incorporating reality and artificiality in his photos, Dou presents his aesthetics 

through disturbing effigies, cybernetic figures, a spurious ideal of beauty and inexpressive faces.

Influenced by fashion and surrealism, Oleg Dou asserts that what is written and exposed in 

magazines is actually far from reflecting the truth and those models are in fact not as flawless 

as they appear. Duo also notes that the universe created by the magazines makes one feel 

imperfect and lacking. Thus, Dou employs photoshop applications in a similar way. He is able 

to take this universe on a new level with his technical expertise to render his models even more 

perfect and impeccable then the ones in fashion industry.

Dou, who was given solo exhibitions at Krasnodar Regional Museum of Arts and Moscow 

Multimedia Art Museum in Russia, has also been part of many group shows in countries 

including Belgium, France, Korea, Spain and Holland.

1983 doğumlu Oleg Dou Moskova’da yaşamakta ve çalışmaktadır. 2006 yılında Moskova 

Devlet Üniversitesi’nden Yüksek Lisans’ını alan sanatçı, birçok uluslararası fotoğraf yarışmasında 

önemli dereceler kazanmıştır. Eserlerinde sibernatik vücutlar, rahatsız edici suretler, yapay 

bir güzellik ve ifadesiz suratlarla ön plana çıkardığı estetiği ile sanatçı fotoğraflarında gerçeklik 

ve yapaylığı bir araya getirir.

Ağırlıklı olarak moda ve sürrealizmden etkinlenen Oleg Dou, dergilerde yazılanların gerçek 

dışı olduğunu ve aslında modellerin göründükleri kadar kusursuz olmadıklarını düşünür. 

Ayrıca yaratılan bu yapay dünyanın insanın mükemmel olmadığı hissine kapılmasına ve 

kendini kötü hissetmesine yol açtığını ifade eder. Buna paralel olarak, işlerindeki photoshop 

uygulamalarını çok ileri bir seviyeye taşır ve fotoğraflarındaki modeller, tıpkı mankenler gibi 

gerçek ya da canlı olamayacak kadar mükemmel ve kusursuz görünürler. 

2012 yılında Krasnodar Bölge Müzesi ve Moskova Multimedia Sanatları Müzesi’nde kişisel 

sergilerine yer verilen sanatçı Belçika, Fransa, Kore, İspanya, Hollanda gibi birçok farklı 

ülkede group sergilerine katılmıştır.
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