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Ali Elmacı’nın 9 Mart – 20 Nisan 2019 tarihleri arasında Art On İstanbul’da gerçekleşecek beşinci 
kişisel sergisi Kan Görünce Rüya Bozulur, galerinin 3 katlı sergileme alanını tek mekâna dönüştüren 
büyük bir yerleşGrme olarak sunuluyor. 

Sergi, ismini halk arasında yaygın bir biçimde kullanılan "kan görünce rüya bozulur” deyişinden alıyor. 
Ali Elmacı, ilk defa rölyef, heykel ve resimlerini bir arada gösterdiği ve duvarlardaki boya ve gül yer-
leşGrmesi ile bütünlediği bu kuşaRcı sunumla, günümüz kutsalını sorguluyor. Sanatçı, kompozisyon-
larında, ikGdarın, güç sembollerinin, şöhreGn kutsandığı bir zamanda, bu sistemlerin kodları 
çerçevesinde figürlerini, maruz kaldıkları koşullara tezat bir kompozisyonla sunuyor.  

“Rabbim Beni Baştan Yarat”, “Yaralarımla Yaşıyorum” ve sergiye adını veren “Kan Görünce Rüya Bozu-
lur” isimli üç ayrı seriden işlerin yer alacağı sergide, sanatçı, daha önceki serilerinden farklı olarak 
figürlerini hareket halinde ve daha dinamik pozlarda sunuyor. “Rabbim Beni Baştan Yarat” serisi, 
yaşanan ve yansıRlan hayatlar arasındaki tezaR, idol olarak yücelGlen Lady Gaga, Rihanna, Freddie 
Mercury gibi ünlüler üzerinden anlaRyor.  

Resmin yüzeyine yayılan güller, kıyafetlerde ve kompozisyonun bütünleşGrici öğelerinde görülen 
kitsch unsurlar, sistemin alRnda aldığı şeklin farkına varmayan sanal mutluluk sahnelerinin ayrılmaz 
parçasıdır. “Yaralarımla Yaşıyorum” serisinde karşımıza çıkan figürlerde, sanatçı, HırisGyan ikonografi-
lerinde yer alan İsa beGmlemelerinden yola çıkıyor. Vücutlarında oyuklar görülen figürler, açık 
yaralarıyla memnun bir ifadeye sahip olsalar da ikGdarın sürekli mağdur fakat daima güçlüyü oynayan 
yönlerine dikkat çekiyor.  

Masalsı beGmlemelerle bir rüya ortamı kurgulayan sanatçının “Kan Görünce Rüya Bozulur” isimli 
serisi, sanatçının bir av ödülünü andıran kadın büstleriyle yapRğı yerleşGrmesinden oluşuyor. 
Monokrom parlak renkleriyle bir arzu nesnesine yaklaşan rölyefler, arka planındaki manzara resim-
leriyle sanatçının karakterisGk tavrını ortaya koyuyor. Galeri mekânının ortasında yer alan heykel yer-
leşGrmesi, süs havuzunun içinde gözyaşları akan erkek büstün omuzlarında yükselen bir kadın heyke-
lini içerir. Bu heykel, HırisGyan sunak kültürünün kutsalı haRrlaRcı rolüne yapılan bir gönderme ile acı 
çekme ve acıdan memnun olma çelişkisini sorgular. 

Resim ve heykel çalışmalarıyla kuşağının önemli temsilcilerinden Ali Elmacı, Kan Görünce Rüya Bozu-
lur sergisi ile ikGdar eleşGrisini son derece renkli ve kalabalık bir yerleşGrmede, kendi resmine 
dönüştürdüğü figürler ve sembollerle kurgulayarak, resmin referanslarını dramaGk bir ironi ile aktarır. 
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