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Kavram, Yalın Form ve Tutku
Kemal Seyhan’ın 2000–2016 Dönemi Üzerine
“Türlü türlü yollardan gider insan. Kim ki bu yolları izler ve karşılaştırır, kuşların
kanadında, yumurtaların kabuklarında, bulutlarda ve karda, kristallerde ve
kaya oluşumlarında, buz tutmuş sularda, dağların içinde ve dışında, bitkilerde,
hayvanlarda ve insanlarda, göğün ışıklarında, aşınmış ve işlenmiş kömür
ya da camda, mıknatısın etrafındaki demir tozlarında ve tesadüﬂerin tuhaf
bağlantısında, kısacası her yerde gördüğümüz ve büyük bir şifreli yazıya ait gibi
görünen olağanüstü figürler oluşturduğunu görür.”1
—Novalis, 1800
Sanatsal oluşum sürecini İstanbul ve Viyana kentleri arasındaki sürekli gidiş
gelişleriyle şekillendiren Kemal Seyhan’ın çalışmaları, 2000’li yıllardan itibaren
izlediği süreç içinde, farklı kültürel geleneklerden beslenen farklı eğilimleri
barındırır. Zamanın akışı içinde evrimleşen bu eğilimlerin belli iş grupları
etrafında farklı deneylerle şekillenmesi, görsel sonuçların da alabildiğine
farklılaşmasına olanak verdiği gibi, sanatçının olgun bir ifade geliştirmesini de
sağladı. Seyhan, resim kozasını, sabır ve temrinle kurguladığı açılımlarla, saf
soyut resmin kendi geleneği içinde kalarak çok katmanlı bir biçimde geliştirdi.
Bu katmanları tanımlamayı, yorumlamayı ve tartışmayı hedeﬂeyen bu yazı,
sanatçının özellikle son on beş yıllık üretim sürecini büyüteç altına alıyor.

ı. 1986–2000
Oluşum Süreci

1 Novalis, Sais Çırakları,
Almancadan çeviren
Mehmet Barış
Albayrak, Notos Kitap,
İstanbul 2015, s.15
2 Lucio Fontana,
Weißes Manifest, 1946
(Deutsch von Dr. Fritz
Rau), Katalog Lucio
Fontana, KerstnerGesellschaft Hannover,
1968, s.47.
3 Sanatçıyla 08.12.2014
tarihinde Viyana’da
yapılan görüşmeden.
4 Sanatçıyla 27.02.2015
tarihinde İstanbul’da
yapılan görüşmeden.

“Die neue Kunst verlangt zu ihrer Hervorbringung und Deutung das
Zusammenwirken aller Energien des Menschens; das Sein offenbart sich als
Ganzheit in der Fülle seiner Lebenskraft.”2
—Lucio Fontana, Weißes Manifest, 1946
Çocukluğunda Hitit yerleşkesi Kültepe’ye (Kaniş) okul gezileri yaptığını hatırlayan
Kemal Seyhan, özellikle Hitit mimarisi ve duvar yazılarının kendisini etkilediğini
duyumsar.3 Orta öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Seyhan, 1978–1981 arasında
devam ettiği Boğaziçi Üniversitesi’ndeki sosyoloji öğrenimini yarıda bırakarak
1982’de Viyana’ya yerleşti. Önce Viyana Üniversitesi’nde felsefe ve sanat tarihi
öğrenimine başladıysa da, zamanının çoğunu özel atölyelerde resim eğitimi
alarak ve resim yaparak geçirdi.4 1986’da Universität für angewandte Kunst’a
girdikten sonra bu önemli sanat akademisinde 1996’ya dek süren kapsamlı bir
eğitim aldı. 1986–1990 arasındaki akademik araştırmalarının ardından, 1990’da
soyut çalışmaya yöneldi. 1990 yılını Seyhan’ın çalışmalarında bir dönüm noktası
olarak kabul etmek yanlış olmayacaktır. Çünkü bu tarihten sonra araştırmalarını
sadece soyut tarzda sürdüren sanatçı, farklı teknikler kullanmasına karşın, hiçbir
zaman rotasını değiştirmeyerek, tüm işlerini renk, strüktür, kurgu elemanlarıyla
şekillenen yaratıcı çabanın gövdesine yerleştirdi.
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Concept, Plain Form and Passion
On Kemal Seyhan’s Works Between 2000–2016
“Man goes various ways. One who follows and compares these ways, is to see, on
the wings of birds, on the shells of eggs, in crystals and rock formations, on icy
waters, inside and outside of mountains, in plants, animals and humans, in the
lights of the sky, in corroded and processed coal and glass, on the iron powder
around the magnet and in the strange connection of coincidents, their forming of
marvelous figures seemingly part of a greater script in cipher.”1
—Novalis, 1800
His artistic formation shaped via constant commute between Vienna and Istanbul,
Kemal Seyhan’s work after the 2000s consists of different predispositions fed
by different cultural traditions. The formation of these dispositions, evolving
in time, around certain work groups allowed for its visual results to diversify
extensively, while granting the artist to develop a “mature expression” of his own.
Seyhan developed his painting in a multi-layered manner through patiently and
studiously assembled reforms, remaining within the tradition of pure abstract
painting. This text, aiming to deﬁne, interpret and discuss these layers, focuses
mainly on the last ﬁfteen years of Kemal Seyhan’s work.

ı. 1986–2000
The Process of Formatıon
“Die neue Kunst verlangt zu ihrer Hervorbringung und Deutung das
Zusammenwirken aller Energien des Menschens; das Sein offenbart sich als
Ganzheit in der Fülle seiner Lebenskraft.”2
—Lucio Fontana, Weißes Manifest, 1946
Novalis, Disciples at
Sais, translated from
German by Mehmet
Barış Albayrak, Notos
Kitap, Istanbul 2015,
p.15
2 Lucio Fontana,
Weißes Manifest, 1946
(Deutsch von Dr. Fritz
Rau), Catalogue Lucio
Fontana,
Kerstner-Gesellschaft
Hannover, 1968, p.47.
3 Interview with the
artist on December 8,
2014 in Vienna.
4 Interview with the
artist on February 27,
2015 in Istanbul.
1

Remembering his school excursions to Kültepe, an ancient Hittite city, Seyhan
was inﬂuenced especially by Hittite architecture and cuneiform script3. After
his secondary education in Istanbul, Seyhan entered the Sociology Department
at Boğaziçi University in 1978. However, he left in 1981 without completing the
program and moved to Vienna in 1982. Though he initially went to the University
of Vienna for an education in philosophy and art history, he spent most of his
time receiving artistic training and painting in private studios4. He enrolled in the
prestigious art academy Universität für angewandte Kunst in 1986, where he was
thoroughly trained until 1996. After his academic endeavors in 1986–1990, Seyhan
moved toward abstract work. We may accept the year 1990 as a turning point in
Seyhan’s artistic practice. After that, his work became exclusively abstract. Though
he utilized different techniques, Seyhan never shifted his course, and places all
of his work in the frame of creative endeavor, shaped by the elements of color,
structure and ﬁction.
In 1996, Seyhan moved to his own studio for the ﬁrst time on Mariahilfer
Straße 101 in Vienna, and focused on a series of experiments, which paved the
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1996’da Viyana’da Mariahilfer Strasse 101 adresinde kendine ait ilk atölyesine
taşınan Kemal Seyhan, burada daha sonraki çalışmaları için de yön verici olan
bir dizi deney üzerinde yoğunlaşarak resimlerinin yüzeyinde farklı “dokular”
yaratmaya yöneldi. Bu döneminde yaşamını sürdürebilmek için zorlu bir
mücadele içinde olan sanatçı, Viyana’daki Museum Moderner Kunst Stiftung
Ludwig’de (MUMOK) açılan sergilerde de asistan olarak çalışıyordu.5 Müzede
çalışması Seyhan’a hem bu koleksiyonda bulunan eserleri (Yves Klein, Piero
Manzoni, Barnett Newman, Mark Rothko, Franz Klein, Robert Rauschenberg, Ad
Reinhardt başta olmak üzere) daha yakın inceleme olanağını hem de o dönemde
açılan güncel sergiler nedeniyle birçok sanatçının (Braco Dimitrijevic, Sol LeWitt
gibi) çalışmalarının gerçekleştirilmesine yardımcı olma fırsatını sundu. Ayrıca
mobilya tasarımıyla da ilgilenmesi, Seyhan’ın farklı malzemelerle deneye girerken
özellikle yüzey oluşturma konusunda değişik tecrübeler edinmesini sağladı. 2000’li
yıllara dek yaptığı çalışmalarda, ister kâğıt isterse tuval üzerine olsun, perspektif
yaratmadan, iki boyutluluğun sınırlarında araştırmalarını sürdüren sanatçı,
resimlerinin yüzeyinde farklı dokular yaratabilmek için yoğun bir çaba harcadı.

ıı. 2000–2004
Farklı Yönelimler
“Dans le paysage, un beau fruit fait une bosse et un trou.”6
—Paul Eluard, Benjamin Péret, 152 proverbes mis au goût du jour, 1925

5 Sanatçıyla 06.12.2014
tarihinde Viyana’da
yapılan görüşmeden.
6 Paul Eluard, Benjamin
Péret, 152 proverbes
mis au goût du jour,
Le Terrain Vague, Lille
1972, s.25.
(Edition originale:
La Révolution
Surréalisme Paris
1925).

1999 ve 2000 yıllarını Kemal Seyhan’ın çalışmalarının izlediği gelişim temposu
açısından “anahtar dönem” olarak değerlendirmek gerekir. Çünkü sanatçı iki yıl
boyunca görsel tecrübeleri kendindenleştirme yolunda ilerlerken, resimlerinin
yüzeyinde farklı dokular oluşturarak ağırlıklı olarak tek renkli (monokrom)
kompozisyonlar gerçekleştirmiştir. Bu döneminde resimlerinin yüzeyini “all
over” olarak tanımlayabileceğimiz bir yaklaşımla oluşturan Seyhan, renkleri,
boyaların tabakalar oluşturacak olacak şekilde üst üste gelmesiyle kurguladığı bir
maddeselleşme sürecine tabi tutar. Renk, bu sayede, her türlü anlatımcılıktan,
perspektiften, duygusallıktan kurtularak kendi değerlerini ortaya çıkarır.
Özetle, görülüyor ki, 2000–2004 yılları arasındaki çalışmalarında Seyhan, renkyüzey ilişkisini heterojen bir şekilde ele almaya başlamıştır; yazının devamında
bu ilişkinin evrimini izleyeceğiz. İster soğuk isterse sıcak renkleri kullansın,
Seyhan tonlarla, onların ince ayarlarının yarattığı algı farklılıklarıyla ilgilenmeye
başlamıştır (resim 1). Ayrıca renklerin üzerinde durdukları yüzeyleri de farklı
metotlar kurgulayarak, tonların ve dokuların ayrılıklarını vurgulayan heterojen
görselliğin kapılarını aralamıştır. Renk tonlarının birbirine benzer olmalarına
karşılık, dokuların farklılaştırılması sanatçının uzun süren bir araştırma
döneminden sonra yakaladığı bir ifade biçimi olarak onun tüm sanat yaşamına
eşlik eden asli leitmotiv’dir.
Farklı yapılardaki dokuların resim yüzeyini yeniden tanımlayan özelliğini
2000–2004 arasındaki araştırmalarının odağına yerleştiren Kemal Seyhan,
“doku üretmenin”, hem her türlü rastlantısallığı ortadan kaldıracağının hem de
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way to his later work, creating different textures on his painting. Struggling to
make a living, the artist also worked as an assistant in exhibitions in the Museum
Moderner Kunst Stiftung Ludwig (MUMOK)5. Working in MUMOK gave Seyhan the
opportunity to closely study the works in the museum’s collection (notably by
Yves Klein, Pierre Manzoni, Barnett Newman, Mark Rothko, Franz Klein, Robert
Rauschenberg and Ad Reinhardt), while he helped many artists (such as Braco
Dimitrijevic and Sol LeWitt) realize their projects through the contemporary
exhibitions in the museum. His interest in interior design helped him form
different practices in the area of surface formation, while experimenting with
different materials. In his work prior to the 2000s, Seyhan investigated the limits
of two-dimensional painting without perspective, be it on paper or canvas, making
solid effort to create different textures on the surfaces of his paintings.

II. 2000–2004
Dıfferent Orıentatıons
“Dans le paysage, un beau fruit fait une bosse et un trou.”6
—Paul Eluard, Benjamin Péret, 152 proverbes mis au goût du jour, 1925

1
5 Interview with the
artist on December 6,
2014 in Vienna.
6 Paul Eluard, Benjamin
Péret, 152 proverbes
mis au goût du jour,
Le Terrain Vague, Lille
1972, p.25. (Edition
originale: La Révolution
Surréalisme Paris 1925).

The years 1999 and 2000 form a “key period“ in the development of Kemal Seyhan’s
work, since the artist mainly produced monochrome compositions while moving
toward a personalized style of visual experiences within these two years. Forming
the surfaces of his paintings in a manner one may call “all over” in this period,
Seyhan holds colors subject to a process of materialization, in which paint comes
on top of other paint, forming layers. This way, color reveals its own set of values,
distancing itself from narrative, perspective and sentimentality.
In summary, it is clear that between 2000–2004, Seyhan has come to deal with
the relationship between color and surface in a heterogeneous manner—we will
witness the evolution of this relationship in the following sections. Be it cold
or warm colors he is utilizing, Seyhan interests himself in color tones and the
differences of cognition their slight differences create (paıntıng 1). Moreover, his
surfaces with coloring on them, also move toward a heterogeneous visuality
accentuating the differences of tones and textures, using different methods.
The difference of textures, in contrast tot he similarity of colors, is the primary
leitmotif accompanying his artistic career, a means of expression he grasped after a
lenghty process of investigation.
Positioning the redeﬁning feature of different textures on surfaces into the
center of his studies between 2000–2004, Kemal Seyhan was aware that “producing
textures” will remove all happenstance while allowing for “conceptualization”. We
may see that the artist produced different textures using methods such as:
Texture with brushes of different sizes
Texture with spatula
Texture with soot
Texture with woodcut
Texture with miscellaneous rolls
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“kavramsallaşmanın” önünü açacağının farkındaydı. Bu döneminde sanatçının
başlıca şu teknikleri kullanarak farklı dokuları ürettiğini görüyoruz:
Farklı kalınlıktaki fırçalarla doku
Spatula ile doku
İsle oluşan doku
Tahta baskı ile doku
Muhtelif rulolarla doku
Çelik uçla doku
Sürtme (frottage) ile doku
Tellerle doku
Sıva altı ağlarıyla doku
Zımpara ile oluşan doku
Terebentinle boyanın geri alınmasıyla oluşan doku
Kurşun plakaların kazınmasıyla oluşan doku
Dört yıl boyunca adeta bir doku ansiklopedisi oluşturacak kadar kapsamlı
deneylere giren Kemal Seyhan’ın bu dönem çalışmalarında ön plana çıkan diğer
eğilim de, resimlerinin sergilendikleri mekânla bütünsel bir ilişkiye girme
çabasıdır. Sanatçı bu sayede tuval resmi ile olan ilişkisini kesmeden “yerleştirme”
olarak değerlendirilebilecek arayışlara da girmişti.

ııı. 2004–2010
Rumeli Han
“Garip bir ülkedir İstanbul. Kimdir burada yaşayanlar, kimler yaşamış da
artık yok, kimler yaşayacak, izin vermez bilinmesine bunların. Gelenler kendi
istekleriyle gelir gerçi, ama hep bilir ki İstanbul, bunlar da gidici, bunların yerine
de başkaları gelecek. Her gelenin giderken geride bıraktıklarını kendi keyfince
harmanlar İstanbul, bir bölümünü öğütür yok eder, çok daha önemli bölümünü
korur ama kendi istediğince yeniden şekillendirir; her gün, her yıl, her çağ yeni
bir bütün oluşturur. İstanbulluğunu korur, ama yeni bir ülkedir her gün.”7
—Roni Margulies, 2011

7 Roni Margulies, Ya
Seyahat, Notos Kitap,
İstanbul 2011, s.55
8 Sanatçıyla
5.1.2016 tarihinde
yapılan telefon
görüşmesinden.

Kemal Seyhan 2004 başında İstanbul’a geldi. Önce, Sıraselviler Caddesi’ndeki Selvi
Han’, ardından da İstiklal Caddesi üzerindeki tarihi Rumeli Han’da uzun süre
kullanacağı bir atölye açan Seyhan, bu kararıyla sanat yaşamında yeni bir döneme
geçmiş oluyordu. Viyana’da kendisi için son derece verimli geçen süreç, Seyhan’ın
resimlerinde “kendini bulma” olarak tanımlayabileceğimiz görsel sonuçların
oluşmasını sağlamıştı. İstanbul’daki bu ilk döneminde, doku yaratma konusuna
yoğunlaşarak çeşitli görsel deneylere girdi. Bu süre Viyana ve İstanbul’daki
atölyelerinde eşzamanlı olarak çalışarak araştırmalarını sürdürdü. Bu bağlamda
ele alınması gereken ilk konu, Seyhan’ın kurşun plakalarla çalışarak, heykel ile
obje, resim ile rölyef arasında konumlandırılabilecek işler gerçekleştirmesidir.
Sanatçı, Rumeli Han’daki atölyesinin tamiratı sırasında, inşaat atıkları
arasında asırlık kurşun plakalar bulur.8 Uzun parçalar halindeki plakaların
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Texture with steel tip
Texture with frottage
Texture with wires
Texture with ﬂush mount networks
Texture formed by grinding
Texture formed by the removal of paint with turpentine
Texture formed by the scraping off of strips of lead.
Having performed a set of experiments vast enough to form an encyclopedia
of textures, another direction Kemal Seyhan took in this period was the effort to
make his paintings integrate with the spaces they are exhibited in. This way, the
artist was able to produce installations without having to quit canvas painting.

ııı. 2004–2010
Rumeli Han
“Istanbul is a strange country. Who are her residents, who had been her
residents and now are deceased, who will be her residents, she does not let be
known. Though those who come do at their own wish, Istanbul knows they are
temporary, to be replaced by others. Istanbul blends the remains of her visitors
according to her own taste, some she disposes of, more she keeps but shapes
according to her will; forming a whole every day, every year, every age. Keeps her
Istanbul-ness, but is brand new every day.”7
—Roni Margulies, 2011

7 Roni Margulies,
Ya Seyahat, Notos
Kitap, Istanbul 2011,
p.55
8 Phone interview with
the artist on
January 5, 2016.

In the beginning of 2004, Kemal Seyhan moved to Istanbul. Initially starting his
studio in Selvi Han on Sıraselviler Boulevard, he relocated to the historically
signiﬁcant Rumeli Han on Istiklal Avenue; marking a new period in his artistic
practice. His very fruitful time in Vienna had allowed for Seyhan to produce
visual material, which could be deﬁned as “ﬁnding oneself”. In this initial period
in Istanbul, the artist experimented visually, focusing on texture creation. He
simultaneously investigated techniques in his studios in Vienna and Istanbul. The
ﬁrst property to be mentioned in this context is his work using lead plates, placing
his works between sculpture and object, painting and relief.
During the reconstruction of his studio in Rumeli Han, Seyhan found hundredyear-old lead plates in the construction waste8. Interested in the texture on the
plates, which were in the form of long pieces, Seyhan wanted to keep them. When
he folded the material, he was stimulated by the forms they took up, and started
working on this material. Focusing on deepening the marks on the plates using
steel tipped pens, the artist initiated a series of experiments (paıntıngs 2 & 3).
This state would also bring new conceptualizations to his work, because lead, due
to its material properties, reﬂecting even the slightest stroke on it, is a material
“possessing memory”, perfectly engaging with Seyhan’s previous endeavors on
texture. The memory character is an allusion to the property of lead that has the
mark of every intervention it has been through. Seyhan, coincidentally taking
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9 “Bildnerische
Denken”, Paul Klee’nin
1921–1931 yılları
arasında Bauhaus’taki
derslerinde
geliştirmiş olduğu
form oluşturma
teorisinin (Formlehre)
kavramsallaşmasıdır.
Klee’nin teorik
düşünceleri yaratma
çabasının estetik
boyutunu ortaya
çıkarır. 3900 sayfalık
elyazısıyla tutulmuş
olan notların tamamı
Bern’deki Paul
Klee Zentrum’da
korunmaktadır.
Bu metinler,
1956’da ilk kez Jürg
Spiller tarafından
“Das bildnerische
Denken” başlığıyla
yayımlanmıştı.
Jürg Spieller, Das
bildnerische Denken
Schriften zur Formund Gestaltungslehre,
Schwabe Verlag, Basel
2013 (6. baskı).

üzerindeki dokuyla yakından ilgilenen Seyhan, bunları saklamak amacıyla
katlamaya başladığında karşılaştığı formlardan etkilenerek bu malzeme üzerine
çalışmaya başladı. Çelik uçlu kalemlerle kurşun plakalarının üzerindeki izleri
derinleştirmeye yönelen sanatçı, buradan bir dizi deneye sürüklendi (resim
2 ve 3). Bu hal, onun çalışmalarına farklı anlam katmaları da kazandıracaktı.
Çünkü maddesel özelliklerinden ötürü, üzerindeki her çizgiyi, en ufak darbeyi
bile yansıtan kurşun, “belleği olan” bir malzemeydi; Seyhan’ın doku konulu
daha önceki araştırmalarına da mükemmelen eklemleniyordu. Buradaki bellek
tanımlaması, kurşunun ham madde olarak her türlü müdahalenin izini bir
daha silinmesi mümkün olmayacak bir tarzda üzerinde taşımasına gönderme
yapmaktadır. Seyhan tesadüf eseri eline geçen bu malzemeyi o kadar sevdi ki,
daha sonra Rumeli Han’dan Karaköy Hırdavatçılar Çarşısı’na yaptığı yürüyüşlerde
farklı uzunlukta ve kalınlıkta yeni kurşun plakalar alarak ısrarla bunlar üzerinde
çalışmayı sürdürdü.
Kurşunun dokusal özelliklerinin adeta insanın iç bölünmüşlüğüne gönderme
yapması, onların tanımlanmasında zorluklara da gönderme yapar. Bu üç
boyutlu çalışmaları “heykel” olarak tanımlamak doğru olmadığı gibi, onların
resim ötesinde bir noktada, ama tuhaf bir şekilde tuval resmiyle ilişki içinde
olması, dokusal özelliklerindeki devingenlikle ilgilidir. Seyhan Viyana’da dokular
üzerine yoğunlaşırken, yaşanmış, bir şekilde hayatın izlerini üzerinde taşıyan
bir doku arayışındaydı. Bu bağlamda kurşun plakalar, sanatçı tarafından her
katlandıklarında, üzerlerinde her çalışıldığında, doğrudan doğruya yaşanan
anlara eklenerek oradan da daha fazla nesnel, anlatımcı ve şiirsel biçimlere
doğru gelişen bir karaktere sahiptir. Sanatçının bir dizi mantığında ürettiği
kurşunlu çalışmalarını “yaşayan doku” olarak tanımlarsak, onların üç boyutlu
karakteriyle adeta 2003 yılına ait resimlere eklemlendikleri de ortaya çıkar. Burada
unutulmaması gereken, Kemal Seyhan’ın kurşunla çalışmaya başladıktan sonra,
bu malzemenin en yaygın olarak kullanıldığı alan olan kubbe kaplamalarıyla
ilgilenerek İstanbul’da mimari yapıları incelemeye başlamasıdır. Klasik Bizans
mimarisi yapılarının (Küçük Ayasofya, Kariye, Ayasofya başta olmak üzere)
yanı sıra Mimar Sinan’ın eserleriyle de yakından ilgilenmeye başlayan sanatçı,
Tophane’deki Kılıç Ali Paşa Camii ile uzun süreli bir diyaloga da 2004 sonunda
girmişti. Mimari formları daha iyi kavrayabilmek için fotoğraf çekmeye de
başlayan Seyhan, öte yandan Viyana’da 2003 yılında başladığı büyük boyutlu
tahta baskılarına devam etti. Ham grafit malzemesiyle giriştiği farklı deneylerle
birlikte düşünüldüğünde, sanatçının yorumlanabilecek bir kavramsal üçgene
ilerlediği görülür: doku-renk-strüktür. Bu bağlamda kurşun malzemesiyle yaptığı
çalışmaların tamamının yol gösterici ve kılavuz karakteri, Seyhan’ın 2005–2010
arasındaki üretiminin tamamına damgasını vurmuştur.
2005–2010 döneminde Kemal Seyhan hem çizgisel değerleri çalışmalarına
eklemlemeyi hem de “tamamlanmamışlık hissinden” beslenen, bitmeye yakın
ama “sonuçlandırılmamışlık” üzerine kurulu bir his dünyasını resimlerine
kazandırdı. Almanca tabiriyle “bildnerisches Denken”9 bitmiş tamamlanmış bir
sanatsal edim üzerine kuruludur. Kemal Seyhan ise, kendisinin “zeichnerisches
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9 “Bildnerische
Denken is the
conceptualization
of Paul Klee’s formshaping theory which
he developed in his
courses in Bauhaus
between 1921-1931.
It brings out the
aesthetic dimension
of Klee’s effort of
creating thoughts.
Notes concerning the
matter, in 3900 handwritten pages, are
all preserved in the
Paul Klee Zentrum
in Bern. These texts
were published in
1956 by Jürg Spiller
for the first time
with the title “Das
bildnerische Denken”.
Jürg Spieller, Das
bildnerische Denken
Schriften zur Formund Gestaltungslehre,
Schwabe Verlag, Basel
2013 (6th edition).

hold of this material, loved it so much that he continued to work on different sized
plates of lead he bought in his walks from Rumeli Han to Karaköy hardware stores.
The reference of material properties of lead to the internal divisions of humans
also refers to the hardships in their deﬁnition. While it is not accurate to deﬁne
these works as “sculpture”, their beyond-painting stance, which also strangely
refers to the canvas, is related to the mobility in their textural properties. When
he focused on texture in Vienna, Seyhan was in search of a texture that has the
marks of a life lived on it. Lead plates, in this context, have a character evolving
toward objective, narrative and poetic forms by forming new marks on them every
time they are folded or worked on by the artist. If we deﬁne the lead works of
the artist, which he produced in a serial manner, as “living texture”, their three
dimensional character can be related to Seyhan’s paintings of 2003. An important
point here would be that following his work with lead plates, Seyhan started to
investigate the architecture in Istanbul too, taking an interest in dome veneering,
which features their most commonplace usage. Studying Mimar Sinan’s buildings
as well as Classical Byzantine constructions (primarily Little Hagia Sophia, the
Chora Church and Hagia Sophia), Seyhan initiated long-term dialog with the
Kılıç Ali Paşa Mosque at Tophane in late 2004. Taking up photography in order
to better understand architectural forms, Seyhan also continue to produce his
large woodprints he had started in Vienna in 2003. Considered with the different
experiments he conducted with graphite, one can claim the artist is moving toward
an interpretable conceptual triangle: texture-color-structure. In this context, the
guiding character of Seyhan’s works with lead has greatly inﬂuenced his artistic
production between 2005 and 2010.
Between 2005 and 2010, Kemal Seyhan integrated linear values into his work,
while creating a world of emotions built on an “unsettlement” that is close to the
end, fed by the “feeling of incompleteness” in his painting. “bildnerisches Denken”
is built on an artistic act completed. Kemal Seyhan, in contrast, preferred to create
material that has not had the last word, referring to the endlessness of visual
research, which he calls “zeichnerisches Denken”. Though he was compelled to
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Denken” olarak tanımladığı, son sözü söylememiş bir yaratı çabasıyla görsel
araştırmanın sonsuzluğuna gönderme yapan bir tavır geliştirme yolunu tercih
etmiştir. 2005–2010 döneminde tuval çalışmalarında işlere son noktayı koymak
zorunda kalmasına rağmen, kurşun plakalar üzerine sürekli olarak çalışıp onları
farklı biçimlerde katlayarak sanatsal üretim modelini iki farklı çekim noktasının
etrafında konumlandırdı. Bir tür iç bölünmüşlük hissi uyandıran bu kutuplaşmayı
Kemal Seyhan’ın tüm çalışmalarının can damarı olarak yorumlamak yanlış olmaz.
Bu, resmin kavramsallaşmasını sağladığı gibi, onun kendisini yabancı,
tehditkâr, bitmemiş olarak tanımlaması için de bir fırsattır. Eksik yanların
kavranışı sürekli devinim halinde olmayı gerektirdiği için, Kemal Seyhan düşünce
ve üretim eylemlerinde şüpheyi elden bırakmaz. Bu onun çalışmalarındaki farklı
katmanların oluşumunu da açıklar. Çünkü sanatçı kendi çalışmalarını defalarca
ele alarak eklemeler, çıkarmalar, indirgeme ya da çoğaltmalarla “çokkatmanlılık”
oluşturarak kendi iç dünyası ile resimlerinin iç dünyası arasında şüphenin belirgin
olduğu bir bağlantı kurarak renklerin ve dokuların özbenliğini sorgular.
2009’da Raketen Station Stiftung Insel Hombroich’taki (Düsseldorf) misafir
sanatçı programına davet edilen Seyhan, burada, Viyana ve İstanbul atölyelerinde
biriktirmiş olduğu işlerin üzerine çalışarak onlara yeni katmanlar kazandırmıştır.
Her katman ister renk (resim 4), ister doku olarak (resim 5) farklı kabukların
oluşmasını sağlayarak resmin malzemeler yoluyla diri kalmasını sağladığı
gibi, şüphenin varlığını duyumsattığı “ara alanların” da açılmasını sağlar. Bu
bağlamda, sanatçının çalışmalarında öteden beri kendini duyumsatan, renklerle
dokular arasındaki mücadelede dokunun öne çıktığını da (resim 6) belirtmek
gerekir. Resimlerinin üzerindeki katmaların çoğalması Seyhan’ın çalışmalarını
gövdeselleştirmekle kalmadı. Sanatçının izleyenlerin dokunma duygusunu
kışkırtan farklı yüzeylerin albenisini bilinçli olarak artırması, kompozisyonun bir
çekim alanı olarak algılanmasına olanak sağlamıştır.
5

4
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complete his works on canvas between 2005 and 2010, his constant work on lead
plates, folding them into different shapes formed a second focus in his line of
artistic production. This polarization, revealing a feeling of internal divide, is the
life and soul of the work of Kemal Seyhan.
This, alongside conceptualizing his painting, is an opportunity for Seyhan to
deﬁne himself as alien, minatory and unﬁnished. Because the grasping of missing
aspects requires constant activity, Kemal Seyhan always relies on doubt in his
conceptual and artistic acts. This also explains the formation of different layers
in his work. The artist, continuously updating his work, forming a multi-layered
nature with reductions and extensions and making a connection between the
inner world of his paintings and his own based on doubt, questions the self esteem
of colors and textures.
Invited to the artist residency program at Raketen Station Stiftung Insel
Hombroich in Düsseldorf in 2009, Seyhan re-examined his work accumulated
in Vienna and Istanbul, giving them new layers. Every layer allowed for the
formation of different shells, be it color (paıntıng 4) or texture (paıntıng 5), helping
painting remain fresh via material while making way for the opening of “liminal
spaces” where doubt exerts its existence. Within this context, one must stress
the outshining of texture over color (paıntıng 6) in their ever-present quarrel in
Seyhan’s work. The increase of layers on his paintings not only framed Seyhan’s
work. The appeal of different surfaces, deliberately urging spectators to touch
them, allowed for the composition to become a center of attraction.

6
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ıv. 2010–2016
Resmin Dış Dünyanın Soğukluğuna
Kendi Beden Isısıyla Yanıt Vermesi
“YANLIZLIK bir yağmur gibidir;
Akşamlara doğru denizden yükselir;
uzak ve sapa düzlüklerden gelir,
çıkar gökyüzüne, onundur her zaman.
Ve gökyüzünden kente düşer ardından.”10
—Rainer Maria Rilke, 1902

10 Rainer Maria Rilke,
İmgeler Kitabı,
Almancadan çeviren
Yüksel Pazarkaya, Cem
Yayınları, İstanbul
2009, s.59.

2010 Kemal Seyhan’ın çalışmalarında birbirinden farklı dokularının (resim 7)
kendi özgürlüklerini ilan ettikleri bir yıldır. Renklerin dekoratif karakterlerini
doku araştırmalarındaki keskinlikle kıran sanatçı, değişik karışımlarla kullandığı
grafitle soyut anlatım diline ihanet etmeden bir gövdesellik oluşturdu. Bu
gövdeselliğin kaynağı, Seyhan’ın dokularına yakından bakıldığında ortaya çıkan
biçimlerdir. Biçimlerin dünyasına adım atan izleyicinin orada her biçimin, şeklin
ne olduğunu bir çırpıda çözmesi, dokuların tıpkı bir ormanın içinde yürürken
karşılaşılan tanıdık formları (işte ağaçlar, işte kurumuş yaprak öbekleri, işte
kaynağı belli olmayan su birikintileri, işte aniden çıkan ışıklar, gölgeler) andıran
özellikleridir. Çok zorlu bir uğraş sonucunda çalışmalarındaki soyut dokuları farklı
anlamların odağına yerleştiren sanatçının bu sayede kurguladığı görsellik, 2013
yılında Sanayi Mahallesi’ndeki atölyesine geçtikten sonra daha dingin ve özgüvenli
bir karaktere bürünmüştür. Bunun nedenlerini sorguladığımızda, Seyhan’ın
dönemsel bir dönüm noktasına varmış olduğunu görürüz. Bu sayede doku ve
renk araştırmalarına değişik perspektiﬂerden bakan Seyhan, çoğu büyük boyutlu
kompozisyonlar üretti. Siyahın bin bir tonunun ön plana çıktığı bu resimler, imge
üretme yöntemlerinin sınırlarını, anlatımcılığa
kaymadan pentürü imge içinde gösterme
zorluluğunun yazgısını, saf soyutun dışına
çıkmadan soyutlamanın içindeki “gövdeselliği”
ortaya çıkarmaya çalışıyorlar.
Soyut imge, betimleyici imgenin tersine,
kendisini tanımlanamaz olana doğru çekmeye
çalışır. Bu çabanın tuval resmi geleneğinde
kendini belirgin kıldığı alan, sanatçının kendi
çabasıyla kurgulayabileceği bir gövdeselliktir.
Kemal Seyhan’ın 2013–2016 dönemindeki
çalışmaları çok farklı ve zengin doku
araştırmalarıyla güçlenmiş resimsel gövdeleri
karşımıza çıkarır. Gri (resim 8), siyah (resim 9)
ve bakır renklerinin (resim 10) egemen olduğu
bu çalışmalarda, kompozisyonların adeta dış
dünyanın soğukluğuna karşı kendi beden
7
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ıv. 2010–2016
The Paıntıng Respondıng to the Coldness of the
Outer World Wıth Its Own Body Temperature
“Being apart and lonely is like rain.
It climbs toward evening from the ocean plains;
from ﬂat places, rolling and remote, it climbs
to heaven, which is its old abode.
And only when leaving heaven drops upon the city.”10
—Rainer Maria Rilke, 1902

10 Rainer Maria Rilke,
Book of Images,
translated from
German by Yüksel
Pazarkaya,
Cem Yayınları,
Istanbul 2009, p.59.

2010 is the year in which different textures (paıntıng 7) in Seyhan’s work declare
independence from one another. Breaking the decorative character of colors with
the sharpness of his investigation, the artist formed a structure with graphite
in different amalgams, without betraying his abstract narration. The source of
this structure is the variety of forms one comes across looking at Seyhan’s work
closely. The reason why spectators instantly ﬁgure out what every object and
form represents once they step into their world, is their resemblance to familiar
elements (trees, dry leaves, puddles with no apparent source, sudden lights,
shadows). This visual quality, achieved through diligent work, placing abstract
textures in the focus of different meanings, gained a more serene and conﬁdent
character after Seyhan moved to his studio in Sanayi Mahallesi in 2013. Here we
see that Seyhan has reached a turning point. Looking at his research on texture
and color from different perspectives, Seyhan produced compositions of greater
scale. With shades of black coming into prominence, these works aim at revealing
the limits to image formation, the destiny of the hardship of showing painting in
imagery without slipping into narration, and the structure within abstraction.

8
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ısılarını geliştirdikleri gözlemlenir. Soyut bir tuval resminin beden ısısından
bahsetmek kolayca kavranması mümkün olmayan bir yorumdur. Kemal Seyhan’ın
son dönem çalışmalarında böyle bir yorumun tetikleyicisi, sanatçının geliştirmiş
olduğu dokularda beden ısısını duyumsatan bir yoğunlaşmanın duyumsanmasıdır.
Beden ısısının yükselmesinin, vücudun kendi sınırlarına yaklaştığının işareti
olarak, metaforik bir açılımı olduğu gerçeğinden hareket ettiğimizde, Kemal
Seyhan’ın bu sayede “olgunluk dönemi” olarak tanımlayabileceğimiz bir sürece
girdiğini gözlemliyoruz. Sanatçının 2015 (resim 11) ve 2016 yılı çalışmalarında (resim
12) duyumsanan “bütünsel ifade”, yeni işlerinin daha da heyecan verici olacağının
ipucu olarak değerlendirmelidir.
Necmi Sönmez
Aralık 2014–Ocak 2016, Düsseldorf
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16

The abstract image, in contrary to its descriptive counterpart, tries to draw
itself toward the indeﬁnable. The space where this effort makes itself visible in
canvas painting is a structure the artist can assemble at his own effort. Kemal
Seyhan’s work between 2013 and 2016 brings structures that are fortiﬁed with
different and rich investigation of textures. In these works, with the colors gray
(paıntıng 8), black (paıntıng 9) and bronze (paıntıng 10) are dominant compositions
seem to grow their own body temperature as a response to the coldness of the
outside world. Talking about the body temperature of a canvas painting is an
interpretation uneasy to grasp. What triggers such an interpretation in Kemal
Seyhan’s late works is the sensation of intensiﬁcation in his textures resembling
body temperature. Moving from the metaphor of the increase in body temperature
being an indicator of the body approaching its limits, we may claim that this way,
Kemal Seyhan is entering what we may call a “period of maturity”. The “holistic
expression” in his works in 2015 (paıntıng 11) and 2016 (paıntıng 12), gives us a hint
that Kemal Seyhan’s future work will be even more exciting.
Necmi Sönmez
December 2014–January 2016, Düsseldorf
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Vivid Dark of A Space 2016
230 x 380 cm (diptik cliptych)
Tuval üzerine yağlıboya Oil on canvas

21

İsimsiz Untitled 2016
230 x 190 cm
Tuval üzerine yağlıboya Oil on canvas

22

İsimsiz Untitled 2016
230 x 190 cm
Tuval üzerine yağlıboya Oil on canvas
Oğuz Başıbüyük Koleksiyonu Oğuz Başıbüyük Collection
23

İsimsiz Untitled 2016
190 x 170 cm
Tuval üzerine yağlıboya Oil on canvas
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İsimsiz Untitled 2016
190 x 170 cm
Tuval üzerine yağlıboya Oil on canvas
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İsimsiz Untitled 2015
160 x 120 cm
Tuval üzerine yağlıboya Oil on canvas

İsimsiz Untitled 2016
280 x 198 cm
Tuval üzerine yağlıboya Oil on canvas
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İsimsiz Untitled 2015
230 x 190 cm
Tuval üzerine yağlıboya
Oil on canvas

< İsimsiz Untitled 2015
195 x 135 cm
Tuval üzerine grafit Graphite on canvas
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İsimsiz Untitled 2015
75 x 55 cm
Tuval üzerine yağlıboya
Oil on canvas

< İsimsiz Untitled 2015
160 x 120 cm
Tuval üzerine yağlıboya Oil on canvas
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İsimsiz Untitled 2015
230 x 190 cm
Tuval üzerine yağlıboya Oil on canvas
Atilla Türkmen Koleksiyonu
Atilla Türkmen Collection

32

İsimsiz Untitled 2015
230 x 190 cm
Tuval üzerine yağlıboya Oil on canvas
Atilla Türkmen Koleksiyonu
Atilla Türkmen Collection
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İsimsiz Untitled 2015
60 x 50 cm
Tuval üzerine yağlıboya Oil on canvas

34

Dot Painting Dot Painting 2015
78 x 58 cm
Tuval üzerine yağlıboya Oil on canvas
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İsimsiz Untitled 2013
42 x 29,7 cm
Kâğıt üzerine
gümüş kalem ve grafit
Silver drawing and
graphite on paper
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İsimsiz Untitled 2013
42 x 29,7 cm
Kâğıt üzerine
gümüş kalem ve grafit
Silver drawing and
graphite on paper
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İsimsiz Untitled 2015
32,5 x 27 cm
Keten üzerine gümüş kalem ve grafit
Silver drawing and graphite on linen

38

saat yönünde clockwise
İsimsiz Untitled 2015
36 x 27 cm
Keten üzerine gümüş kalem, bakır, bronz
Silver drawing on linen, copper, bronze
İsimsiz Untitled 2015
32,5 x 27 cm
Keten üzerine gümüş kalem ve grafit
Silver drawing and graphite on linen
İsimsiz Untitled 2009
36,5 x 27,5 cm
Keten üzerine gümüş kalem ve grafit
Silver drawing and graphite on linen
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İsimsiz Untitled 2015
230 x 190 cm
Tuval üzerine yağlıboya Oil on canvas
Erol Tabanca Koleksionu Erol Tabanca Collection
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İsimsiz Untitled 2015
230 x 190 cm
Tuval üzerine yağlıboya Oil on canvas
Erol Tabanca Koleksionu Erol Tabanca Collection
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İsimsiz Untitled 2015
Diptik Diptych
Sol panel: 160 x 120 cm
Tuval üzerine grafit ve
gümüş kalem
Sağ panel: 160 x 120 cm
Tuval üzerine yağlıboya
Left panel: 160 x 120 cm
Graphite and silver drawing
on canvas
Right panel: 160 x 120 cm
Oil on canvas
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Atölyeden görüntü | Studio installation view
Dört panel; her biri 210 x 90 cm | Four panelas; each 210 x 90 cm
Tuval üzerine grafit | Graphite on canvas
45

İsimsiz Untitled 2015
280 x 196 cm
Tuval üzerine grafit
Graphite on canvas

46

47

İsimsiz Untitled 2014
195 x 135 cm
Tuval üzerine grafit
Graphite on canvas

48

İsimsiz Untitled 2015
42 x 29,7 cm
Kâğıt üzerine grafit Graphite on paper
Özel Koleksiyon Private Collection
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İsimsiz Untitled 2016
42 x 29,7 cm
Kâğıt üzerine grafit Graphite on paper
İsimsiz Untitled 2016
42 x 29,7 cm
Kâğıt üzerine bronz pigment ve grafit
Bronze pigment and graphite on paper
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İsimsiz Untitled 2015
42x 29,7 cm
Kâğıt üzerine grafit Graphite on paper
İsimsiz Untitled 2016
42 x 29,7 cm
Kâğıt üzerine bronz pigment Bronze pigment on paper
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İsimsiz Untitled 2015
280 x 196 cm
Tuval üzerine yağlıboya Oil on canvas
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İsimsiz Untitled 2015
Diptik; sol panel 270x 100 cm, sağ panel 300x 100 cm
Diptych; left panel 270 x 100 cm, right panel 300 x 100 cm
Tuval üzerine yağlıboya ve grafit Oil and graphite on canvas
53

saat yönünde clockwise
İsimsiz Untitled 2015
50 x 40 cm
Tuval üzerine yağlıboya Oil on canvas
İsimsiz Untitled 2015
56 x 46 cm
Keten üzerine alüminyum pigment
Aluminum pigment on linen
İsimsiz Untitled 2009
30 x 23 cm
Kâğıt üzerine grafit Graphite on paper
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Fabrizio

İsimsiz Untitled 2015
55 x 45 cm
Tuval üzerine yağlıboya Oil on canvas
Fabrizio Casaretto Koleksiyonu
Fabrizip Casaretto Collection

55
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İsimsiz Untitled 2015
230 x 190 cm
Tuval üzerine yağlıboya Oil on canvas

< İsimsiz Untitled 2015
280x 196 cm
Tuval üzerine yağlıboya Oil on canvas
Meltem Oktay Demirören Koleksiyonu
Meltem Oktay Demirören Collection

Meltem Oktay Demirören, yanındaki Collection yazısının renginde olacak
57

saat yönünde clockwise
İsimsiz Untitled 2015
42 x 30 cm
Kâğıt üzerine grafit Graphite on paper
Adnan Memiş Koleksiyonu
Adnan Memiş Collection
İsimsiz Untitled 2015
42 x 30 cm
Kâğıt üzerine grafit Graphite on paper
Adnan Memiş Koleksiyonu
Adnan Memiş Collection
İsimsiz Untitled 2015
42 x 30 cm
Kâğıt üzerine grafit Graphite on paper
Adnan Memiş Koleksiyonu
Adnan Memiş Collection
58

İsimsiz Untitled 2015
42 x 30 cm
Kâğıt üzerine grafit Graphite on paper
Hakan Saruhan Koleksiyonu
Hakan Saruhan Collection
İsimsiz Untitled 2015
42 x 30 cm
Kâğıt üzerine grafit Graphite on paper
Hakan Saruhan Koleksiyonu
Hakan Saruhan Collection
59
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Kurşun Desen Lead Drawing 2004
94 x 32 cm
Kazılı ve katlanmış Engraved and folded
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saat yönünde clockwise
İsimsiz Untitled 2014
42 x 30 cm
Keten üzerine grafit Graphite on linen
İsimsiz Untitled 2015
45 x 33,5 cm
Keten üzerine grafit ve gümüş kalem
Graphite and silver drawing on linen
İsimsiz Untitled 2015
44,5 x 33,5 cm
Keten üzerine grafit ve gümüş kalem
Graphite and silver drawing on linen
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İsimsiz Untitled 2015
42,5 x 31,5 cm
Katlanmış keten üzerine grafit ve gümüş kalem
Graphite and silver drawing on folded linen
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Sanatçının Viyana (sol) ve İstanbul’daki (sağ) atölyeleri
The artist’s workshops in Vienna (left) and Istanbul (right)

k e m al se y h a n
Kayseri’de 1960 yılında doğdu. Boğaziçi Üniversitesi’nde başladığı sosyoloji eğitimini
yarıda bırakarak kendi isteğiyle Viyana’ya yerleşti ve Viyana Üniversitesi’nde felsefe
ve sanat tarihi eğitimine başladı. Viyana’daki Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi’nin
Resim ve Grafik Bölümü’nü bitirdi. Viyana’da yirmi yıl yaşadıktan sonra 2004 yılında
İstanbul’da da bir atölye açan sanatçı, çalışmalarını bu iki kentte sürdürüyor.
k i şi se l se rg i l e r
2016
2015
2014
2013
2012
2010
2010
2009
2009
2008
2005
2002
2001
2000
1999

“Beklerken”, Art On, İstanbul
“Ondas Negras”, Galerie GPL, Viyana
“Ornaments from Reverse”, Mekan68, Viyana
“41 metre” Zorlu Center, İstanbul
“Mai ve Siyah” Art On, İstanbul
“Zaman Zaman”, artSümer, İstanbul
Cora Hölz Gallery, Düsseldorf
Yerleşik sanatçı olarak Insel Hombroich Müzesi’nde, Düsseldorf
“Yeni İşler” artSümer, İstanbul
artSümer, İstanbul
Milli Reasürans Sanat Galerisi, İstanbul
Böhmler Gallery, Münih
Weichinger Gallery, Münih
Gabriel Gallery, Viyana
Kirdök Gallery, Viyana

k ar m a se r g i l e r ( seç k i )
2016
2014
2013
2011
2011
2010
2010
2010
2010
2009
2007
2005
2004
2002
2000
1996
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“Anı ve Süreklilik” Hüma Kabakçı Koleksiyonu, Pera Müzesi, İstanbul
“Geldiğim Yer Gittiğim Yön”, ArtOn, İstanbul
Opera Gallery Dubai DIFC, Dubai
“Sieben Grenzgänge”, House Wittgenstein, Viyana
“Kristal Şehir”, Mars, İstanbul
“Sanatçılar ve Konuk Sanatçıları”, artSümer, İstanbul
Osthaus Museum, Hüma Kabakçı Koleksiyonu, Hagen
Mönchehaus Modern Sanat Müzesi, Goslar
Pécs Modern Sanat Müzesi, Pecs
“İkinci Karşılaşma”, artSümer, İstanbul
BM Suma Gallery, İstanbul
Gabriel Gallery, Viyana
“21st Century” 20-er Haus, Viyana
“T-art”, AAI Gallery, Viyana
“Museum auf Abruf ” Gallery, Viyana
“Öteki”, UPSD, Habitat, Viyana

k e m al se y h a n
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