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SUNUŞ
PRESENTATION

Özgür Demirci sanat hayatı boyunca geleneksel Doğu 
sanatının ana karakterini oluşturan imge ve renkleri, 
günümüz plastik sanatlar değerlerini kullanarak çağdaş 
bir şekilde kendi üslubu ile bize göstermeye devam 
ediyor. Sanatçı bu sergide, her daim devam eden 
araştırmalarıyla birlikte Doğu sanatı üzerine büyük bir 
ilgi ile okuduğu kitaplar ve 
özellikle 15. yüzyılın büyük 
bilgin ve mutasavvıfı olan 
Molla Câmi’nin ülkemizde 
de çok tanınan eserleri 
arasındaki Baharistan’dan 
etkilenmiştir. 

Baharistan’da geçen “sekiz 
bahçeden” aldığı ilham Özgür 
Demirci’nin resimlerindeki 
mistisizmin kaynağıdır. Dünya 
hayatı için gerekli bilgi ve 
öğütleri içeren Baharistan 
eseri, sanatçının yeni 
sergisindeki çalışmalarında 
Doğu ve Batı‘nın sentezi 
olarak karşımıza çıkıyor. 
Baharistan’daki “Bahçe”leri 
kısaca açıklamak gerekirse, 1. 
Bahçe; Doğru yolu uzaktan 
görenlerden bahseder. 2. 
Bahçe; Gerçek filozof, bilgin 
kimdir? Hikmet sahibi kime 
derler? gibi sorulara cevap arar. 3. Bahçe; İnsaf ve adalet 
meyvelerinin yetiştirilmesi ve bahçelerindeki çiçeklerinin 
açılmasından bahseder. 4. Bahçe; Kerem ve cömertlik 
bağlarındaki ağaçların verdiği meyvelerden bahseder. 
5. Bahçe; Aşk, muhabbet ve sevgi çimeni ve bülbüllerin 

Özgür Demirci continues to show his audience the 
images and colors constituting the main characteristic of 
traditional Oriental arts with a modern touch by utilizing 
the merits of contemporary plastic arts in his own manner, 
just as he has done so throughout his art career. In this 
exhibition, the artist is influenced by many books on Oriental 
arts he has read with great interest along with his long-

standing research, particularly 
Baharestan, written in the 15th 
century by the Persian Sufi 
scholar, Jami. 

His inspiration, deriving from 
the “eight gardens” as written 
in Baharestan, is the source of 
mysticism in Özgür Demirci’s 
paintings. Storing a vast 
amount of lore and counsel 
necessary for mortal life 
inside its pages, Baharestan 
is revealed as a synthesis 
between the East and the West 
in the latest exhibition of the 
artist. To summarize shortly 
the “gardens” in Baharestan, 
1st Garden speaks of those 
who see the true path from 
afar. 2nd Garden seeks the 
answer to questions like who 
is the real philosopher or 
scholar? Whom should truly 
be called wise? 3rd Garden 

mentions the growing of fruits of mercy and justice, and 
flowers blooming. 4th Garden is where the fruits of grace 
and generosity grow. 5th Garden is about love, affection, 
the grass of compassion and nightingales. 6th Garden 
mentiones the gusts of humour, cheering hearts and putting 
smiles on dimply lips. 7th Garden is where lay the parrots 

halini anlatır. 6. Bahçe; Dudak 
goncalarını güldüren ve gönül 
çiçeklerini açtıran mizah 
rüzgarlarından söz eder. 7. 
Bahçe; Şiir bostanına kafiye 
şakırdayan, şarkı besteleme 
hüner ve marifetlerinin 
şekerliklerinde gazel okuyan 
papağanlardan bahseder. 8. 
Bahçe ise dilsizlerin hallerinden 
bahseden ve zihinleri açan, 
düğümleri çözen birkaç 
hikâyeden oluşur.

Baharistan “Altında Nehirler 
Akan Yüksek Ağaçlar ve Narin 
Çiçeklerin Hikâyesi”nde 
izleyeceğiniz; sezgi, rastlantı 
ve düşünme üzerine kurulu 
kompozisyonlardan oluşan 
eserlere orkestra şefi Aytuğ 
Ülgen’in her bir eser için 
yarattığı besteler eşlik ediyor. 
Özgür Demirci ve Aytuğ 
Ülgen’in dostlukları ve her 
ikisinin de Doğu sanatına olan 
hayranlıklarıyla ortaya çıkan 
bu iki farklı sanat disiplinin 
birleşmesi az rastlanır türden... 

Sanatçının Galeri 77’deki bu yeni 
sergisi her açıdan özgünlüğünü 
izleyiciye hissettiren bir sergi 
olarak karşımıza çıkıyor. Serginin 
küratöryel kurgusu, bestelenen 

melliflously singing odes 
with their knack and skill for 
lyrics and songwriting. 8th 
Garden is the final garden, 
which consists of several 
eye-opening, disentangling 
stories about the condition 
of mutes.

The artworks in Baharestan 
“The Story of High Trees and 
Delicate Flowers with Rivers 
Flowing Alow” are made 
of compositions based on 
insight, coincidence and 
contemplation; and they 
are accompanied further 
by melodies composed for 
each artwork by Turkish 
conductor, Aytug Ülgen. 
Owing to the friendship 
between Özgür Demirci 
and Aytug Ülgen and 
their shared adoration of 
Oriental arts, this merger 
between two different 
disciplines of art is rare and 
exceptional…

This new exhibition of the 
artist evokes in every way 
feelings of authenticity and 
uniqueness in the minds of 
the audience. The curatorial 
structure of the exhibition is 
created on the basis of the 
rhythm of the composed 
artworks. In this sense, the 
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eserlerin ritminden yola çıkarak hazırlanmıştır. Bu açıdan 
bakıldığında sergide yer alan eserlerin birbirileriyle 
diyalog halinde oldukları görülmektedir. Serginin 
merkezinde yerini alan “Baharistan Serisi 7. Bahçe; 
Kötülüklerden koruduğun ve gözünde yaş gibi sakladığın 
o insanlar, ellerine fırsat geçince ve fırsat buldukça senin 
gözünü oyarlar.” başlıklı 4 metrelik eser, sanatçının en 
dikkat çekici çalışmalarından biri. Ünlü ressam Matisse’in 
sembollerin temsilcisi olan ve Pagan Baküs şenliklerine 
kadar dayanan “Dansçılar” isimli resminden esinlenen 
Özgür Demirci; doğuda yaşayan ve üreten bir sanatçı 
olarak kendi yorum ve üslubuyla Doğu’nun Batı’ya 
tuttuğu ritmi ve sağladığı ilhamı vurgular. 

artworks in the exhibition are in dialogue with each other. 
One of the most remarkable of these is titled “Baharestan 
Series 7th Garden; Those whom you keep closest to your 
heart away from all evil would tear your eyes out if and 
whenever given the chance”, a 4-meter long painting which 
stands at the core of the exhibition. Influenced by symbols 
of Matisse and his famous opus “The Dance”, which can 
be traced back to pagan Bacchus festivities, Özgür Demirci 
highlights the rhythm and inspiration provided by the East 
in favor of the West in his own manner and interpretation 
as an artist living and producing his works in the so called 
Orient.

Serginin kataloğunda Alper Atalan’ın kaleme aldığı, 
sergide yer alan eserlere referans niteliğindeki yazıları ise 
yapıtları destekleyici göreve sahip. 

Hazırlıkları büyük bir heyecanla yapılan bu sergiye destek 
veren ve katkı sağlayan Galeri 77 ekibi başta olmak üzere 
tüm sanatsever dostlara teşekkür ederiz. 

Ece Balcıoğlu, Nisan 2019

As for the texts written by Alper Atalan in the catalogue of 
the exhibition, they have an important supporting role in 
referencing the artworks in the exhibition.

We extend hereby our gratitude to all art enthusiasts, 
particularly the Galeri 77 team for all their support and 
aid towards this exhibition which was created with great 
enthusiasm.

Ece Balcıoğlu, April 2019
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BAHARİSTAN
KIT’A

O gün resmin içindeki gül soldu. Aşkın ilk rengi yok oldu.

KIT’A
İlkin kırmızı çekildi hayattan. Kızgınlık duruldu, öfke sindi, ihtişam gölgelere çekildi. Sessizlik geldi ardından, 
yalana dolana namzet sükûnet. Garezli düşünceler, kötü isteklerin sureti; şerrin tozu, toprağı, yongasıyla 
birlikte arınacak sandı insanlar. Ancak def-i belanın yanında kırmızının ruhuna katık; neşe de gitti, heyecan 

da, sohbet de, merak da… Resmin tek rengine nakıs mahrum kaldı hayat mütemmim cüzünden.

BEYİT
Dayanamadı, yeşil küstü sonra. Resmin boyasındaki yaprakta kurudu, döküldü sarı kara. Bahara püskürüp 
filizlenen reyhanlar toprak oldu. Yağmur damlası gibi düştü gökten yeşil ördekler. Nefsin muradı silindi, 
hayrın hasenatın izi. Gaflet uykusu kâbus oldu çöktü yaşamın üstüne. Nefesine zimmet canına dayandı 

elindeki zümrüt hançerle.

NAZIM
Ötede mavi, beride sarı, yanı başlarında kahverengi; boyunlarındaki borcun utancıyla korkup grinin arkasına 
saklandılar. Nehirler toprağın altına aktı, denizler buhar oldu, gökler sır oldu. Himmet dizi dizi inciyken, koptu 
çözüldü iradetinden. Kibir feyz oldu, alçaklık farz. Fazilet, aba ve asa ile dikildi karanlığın içinden. Yüzler 

karardı, gönüller karardı; bakışlar, niyetler, tüm kadim hisler insafsızlığa kurban gittiler.

RUBAİ
Güneş kaldı geriye bir tek, çalınmış sarısından medetle bembeyaz ışıldadı insanlığın üstüne olanca gücüyle. 
İlme amel edenler, aşkı şiar edenler, alicenap gönül sahipleri zikre durdular. Dualarla, affa naçar merhamet 
umdular. Müridi oldu gündüz gecenin, semavat ve arz lütfunda şefaat zuhur etti ansızın. Güneşin parlak 

beyazından bir bülbül vardı yeryüzüne, zihni ihsan, yüreği aşkla dolu.

HİKMET
Bülbül uçtu. Karanlığı yarıp erdemin geniş ufuklarına kanat çırptı. Yeryüzünde umudun ve hayalin yekpare 
ayakta kalabildiği tek yer olan Baharistan’ı buldu. Sekiz bahçenin içindeki en güzel güle kondu. Yüzünü güle 
sürdü. Aşkla, merhametle, ihsanla, hayırla, şefkatle helallik aldı. Gagasının kırmızısıyla yeniden kanatlanıp 

resmin yanına uçtu. Resmin yanına varır varmaz gagasını resimdeki gülün boyasına sürdü.

KIT’A
O gün resmin içindeki gül açtı. Aşkın ilk rengi yeniden var oldu.

BAHARESTAN
LINE

That day the rose in the picture faded. The first color of love melted away.

LINE
First it was red who faded from life. Anger spent itself, wrath shrank, splendor withdrew to the shadows. Then 
followed silence, the quietness - a candidate for lies and tricks. Spiteful thoughts, the face of evil wishes; the 
people thought they were going to be purified with the dust and dirt and splinter of malice. But suddenly along with 
misfortune the spirit of red, gone were joy, excitement, affection, curiosity... Short of one color, life became devoid 

of its integral part.

COUPLET
Succumbed was green, it too became stunted. Dried it was on a leaf in the paint of the picture, crumbled yellow and 
black. The basil, once erupted and sprouted into the spring passed away to the earth. The mallards fell from the sky 
like raindrops. The purpose of the soul wiped away, as was the trace of charity and good deed. The eternal sleep of 
neglicence descended like a nightmare upon life. It bore down on hearts subject to breath with an emerald dagger.

VERSE
Hither blue, thither yellow, brown fast beside; they all cowered in shame of their duty and hid behind grey. The rivers 
ran underground, seas vaporized, the skies vanished. Benevolence once beaded like a pearl necklace broke loose 
from its string of will. Arrogance became sacred, and villainy became duty. Virtue stood up with robe and scepter 
through the shadows. Darkness fell on faces, on hearts; sight, intent, all the ancient senses became the victim of 

cruelty.

RUBA’I
There left only the sun, it shone upon mankind with all its might whiter than white aided by his stolen yellow. Those 
who labor in wisdom, those who have love in their hearts, those who have noble souls recited dhikr. Helpless they 
begged for forgiveness with prayers. The day became the disciple of the night, bliss manifested suddenly above in 
the heavens. A nightingale, with the pure white of sun, descended into the earth, mind full of people and heart full 

of love.

APHORISM
The nightingale flew. It carved through the darkness and spread its wings to fly to the vast horizons of virtue. It 
found Baharestan, the only place on earth where hope and dream still survived in one piece. It landed on a rose, 
the most beautiful in eight gardens. Rubbed its face on it. Received its blessings with love, pity, boon, compassion. 
Grew wings again with the red of its beak to fly near the picture. Upon landing beside the picture it rubbed its beak 

on the paint of rose.

LINE
That day the rose in the picture blossomed. The first color of love reappeared.

Alper Atalan Alper Atalan
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Baharistan Serisi 7. Bahçe; 
“Kötülüklerden koruduğun ve 
gözünde yaş gibi sakladığın o 
insanlar, ellerine fırsat geçince 
ve fırsat buldukça senin gözünü 
oyarlar.”

Baharestan Series 7th Garden; 
“Those whom you keep closest to 
your heart away from all evil would 
tear your eyes out if and whenever 
given the chance.”

2019

Tuval üzerine yağlıboya
Oil on canvas

200x400 cm 
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Baharistan Serisi 7. Bahçe; 
“İlk önce seninle gönül 
oyunu oynamaya geldim. 
Vücudum ve gönlüm ortada 
kalmasa bile ben bu gönül 
oyununu canımla oynarım.”

Baharestan Series 7th 
Garden; “First I’ve come to 
play the game of hearts with 
you. Even if my body and 
heart becomes absent, I will 
play this game with my life.”

2019

Tuval üzerine yağlıboya
Oil on canvas

200x400 cm 
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Baharistan Serisi 4. Bahçe; “Tanrıya yemin ederim ki bilmediğiniz bildiğinizden ve 
gizli kalan cihet aşikâr olandan daha fazladır.” 

Baharestan Series 4th Garden; “I swear in God’s name that a lot more things remain 
unknown rather than known, and aspects secret rather than apparent.”

2018

Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
150x200 cm 

Baharistan Serisi 5. Bahçe;
“Her cins kendi cinsini arzular.”

Baharestan Series 5th Garden; 
“Every kind desires its own.”

2018

Tuval üzerine yağlıboya
Oil on canvas

200x150 cm 
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Baharistan Serisi 5. Bahçe; “O öyle bir kamçıydı ki kalınlıkta zehirli yılana, 
uzunlukta zehirsiz yılana benziyordu.”

Baharestan Series 5th Garden; “It was such a whip that it appeared as a 
venomous snake in girth, yet an innocuous one in length.”

2018

Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
150x150 cm 

Baharistan Serisi 6. Bahçe; “Lakin yüzün, her a’zadan daha çirkin olursa iyisi mi 
onu ört, kapa, başka taraflarını açık bırak.”

Baharestan Series 6th Garden; “Whereas thy face be fouler than any other limbs, 
you better shroud it, cover it up, leave rather your other parts open to see.”

2018

Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
150x150 cm 
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Baharistan Serisi 7. Bahçe; “Bu iki zattan biri mucizedir, öbürü de sihir. Biri nurdur, öbürü ziya. 
Biri aydır, öbürü yıldız. Beriki huridir, ötekisi de Peri.”

Baharestan Series 7th Garden; “One among these two is miracle, and the other magic. One is 
glory, the other light. One is the moon, the other a star. Hither is a houri, thither - a fairy.”

2018

Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
140x140 cm 

Baharistan Serisi 7.Bahçe; “Şeytan bana ufak bir günah için yol gösterdi. 
Lâkin ben yüz büyük günah için şeytana yol gösterdim.” 

Baharestan Series 7th Garden; “The Devil lead me towards a petty sin. 
Yet I’ve lead the Devil to a hundred great sins.”

2018

Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
140x140 cm 
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Baharistan Serisi 3. Bahçe; “Ne 
yaptığımı bilmiyordum. Çünkü aklım 
başımda değildi. Senin aklın başında. 
Bu bakımdan ne yapacaksan yap. Ne 
istersen yap.”

Baharestan Series 3rd Garden; “I didn’t 
know what I was doing. Because my 
mind wasn’t clear. Your mind is clear. Do 
thus whatever you wish. Whatever your 
heart desires.”

2019

Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
100x70 cm 

Baharistan Serisi 8. Bahçe; “Ne ileri bir adım atabiliyor ne de geri gidebiliyordu. 
İleri gidemiyor; çünkü önü denizdi. Geri gidemiyor; çünkü hali yoktu.”

Baharestan Series 8th Garden; “He can neither go forward nor step backwards. He 
can’t go forward, as there lied the sea. He can’t step backwards, as he is worn out.”

2019

Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
90x90 cm 
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Baharistan Serisi 1. Bahçe; “Senin kapından uzaklaşmıyorum. Cennetle ve huri ile 
kanaat edemiyorum.” 

Baharestan Series 1st Garden; “I can’t move away from your doorstep. I cannot 
content myself with heaven or angel.”

2019

Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
90x90 cm 

Baharistan Serisi 3. Bahçe; “Yeryüzünde senin önünde yüzüm yerdedir. Yerin altında da öyle 
olacağım.” 

Baharestan Series 3rd Garden; “Here above earth I bow before you, as I will do so below.”

2019

Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
90x90 cm 
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Baharistan Serisi 8. Bahçe; “Senin yüzün dahi çirkin sanki bir bela kalkanı senin kıyafetini biçimini görenler 
seninle oturmak istemezler. Benim kılığım güzel ve bu güzellik bir korku ve tehlike sermayesidir.”

Baharestan Series 8th Garden; “Even your visage Is ugly almost a shield of calamity those who see your 
garments won’t want to sit beside thee. My attire is beautiful and this beauty is a treasure of fear and menace.”

2019

Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
70x70 cm 

Baharistan Serisi 3. 
Bahçe; “Eğer adalet 
sana zulümden daha 
tatlı gelmezse o zaman 
ayağını zulüm yoluna 
bas, adımını zulüm 
yoluna at.”

Baharestan Series 3rd 
Garden “If justice doth 
not taste sweeter to 
you than cruelty, thank 
step onto the path of 
cruelty, pace the path of 
cruelty.”

2019

Tuval üzerine yağlıboya 
/ Oil on canvas
120x100 cm 
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Baharistan Serisi 8. Bahçe; “Benim yerim denizin dibinde seninki kıyıda. Benim dilim yok, konuşmam, 
susan bir yaratıkım.” 

Baharestan Series 8th Garden; “My place is at the bottom of the sea and yours is ashore. I don’t have a 
tongue, I don’t speak, I am a silent creature.”

2019

Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
90x90 cm 

Baharistan Serisi 6. Bahçe; “Misafirin durumu nazik olduğu gibi kendi vaziyeti de naziktir. Bu inceliği 
kavramalı, dikkatli davranmalıdır” 

Baharestan Series 6th Garden; “The guest’s state is graceful as her demeanor. One must realize this 
grace and act accordingly.”

2019

Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
70x70 cm 
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Baharistan Serisi 8. Bahçe; “Alçak kimseler, karınlarını doyurdular mı binlerce habasete cür’et eder, 
kötülüğe yeltenir; fitne ve fesat kahramanı kesilirler.”

Baharestan Series 8th Garden; “The misbegotten, they darest a thousand malignancies e’er their 
bellies are full, they strive to do many evils; they become infamous in mischief and malice.”

2019

Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
130x140 cm 

Baharistan Serisi 7. Bahçe; “Şah servi 
ağacı ve Buhara bostandır. Servi bostan 
tarafına geliyor.”

Baharestan Series 7th Garden; “The 
Shah is a cypress and Bukhara is an 
orchard. The cypress comes towards the 
orchard.”

2018

Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
140x100 cm 
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Resim ve müzik tarihinin çoğunlukla birbirine koşut 
gelişen akımları, bu alanların yaratıcıları arasında gelişen 
verimli dostluklar ve karşılıklı etkileşimlerini de içeriyor. 
Bach’ın bir besteci olarak yüksek müzik sanatının zirvesi 
kabul edilen fügleri Avrupa’da henüz keşfedilmeden çok 
önce füg tekniğinin Runge tarafından resim sanatına 
aktarılması bu ilişkinin ilk ve başlıca örnekleri arasındadır. 
Franz Liszt’in Raphael ve Michelangelo ile, Debussy’nin 
Monet ve Whistler ile, Kandinsky’nin Schoenberg’le 
ilişkileri, Paul Klee’nin çağdaş polifoni üzerindeki etkisi 
ve elbette Erik Satie’nin mobilya müziği fikri hemen akla 
gelen diğer örneklerden sadece birkaçı.

Resim sanatında ortaya çıkan motif, tema, ritm, 
hareket, renk, doku ve üslup gibi teknik kavramların 
müzik sanatında da birebir karşılığı bulunuyor. 
Aralarındaki fark, resmin hikayesini bir bütün olarak ve 
tek seferde algılayabilirken müzikte bu hikâyeyi belirli 
bir zaman dilimine yayılmış olarak ve ancak bestecinin 
uygun gördüğü çizgide yürüyerek gerçekleştirebiliyor 
oluşumuzdur. Nasıl ki resim çizgi ve renklerin bir düzlem 
üzerinde düzenlenmiş hali ise müzik de ses ve tınıların 
belirli bir zaman düzlemi üzerinde düzenlenmiş halidir. 
İşte bu çok temel benzerlikten yola çıkarak sanatın farklı 
alanlarına ait yapıtlar arasında karşılıklı geçirgenlik imkânı 
yaratarak görselin zamanla ilişkisini kurgulama arayışı 
başlı başına ilginç bir deneyimdir.

Jungien anlamda arketipik bir düşünce akışını özgün 
ve rafine bir dille sunabilen eser ve sanatçıların sayısı 
öylesine az ki çok kıymetli dostum Özgür Demirci’yi 
ve eserlerini tanımak bana aynı zamanda bunun ne 
kadar nadir bulunan çaba dolu bir zarafet içerdiğini de 
anımsatmış oldu. Bu şanslı tanışıklık, birbirimizi uzun uzun 
dinleyip karşılıklı olarak anlatmaya teşvik ettiğimiz sayısız 
sohbetle süslendi ve sonunda her ikimiz de zengin bir 
etkileşim alanını deneyimleme arzusuna teslim olduk.

Bu bakımdan resim ve müzik arasında elle tutulur bir 

Bahar Ayini / The Rite of Spring

The parallel movements in the art history of painting and 
music also include the mutual interactions and productive 
friendships between the creators of those said movements. 
One of the first and foremost examples of this relationship is 
the adaptation of Bach’s fugues, perceived by many as the 
zenith of high musical art, to the art of painting by Runge 
long before they were rediscovered in Europe. Some of the 
other ones that first come to mind are the relationships 
of Franz Liszt with Raphael and Michelangelo, Debussy 
with Monet and Whistler, Kandinsky with Schoenberg, the 
influence of Paul Klee on modern polyphony and last but 
not least Erik Satie’s idea of furniture music.

The technical notions in painting such as pattern, theme, 
rhythm, movement, color, texture and tone have direct 
equivalents in music as well. The difference between them is 
that we can perceive the narrative of a painting as a whole 
and at one sitting, while in music we can do the same in an 
extended period of time and only by pacing the line which 
the composer deems appropriate. Just as the painting is 
an aspect of colors and drawings arranged on a certain 
plane, so is music an aspect of sounds and resonances 
arranged on a certain plane of time. Thus, it is an extremely 
interesting experience to fictionalize the relation of image 
and time by creating a setting of permeability between 
artworks of different disciplines based on this fundamental 
similarity. 

The amount of works and artists where a unique and 
refined tone of archetypal thought pattern in a Jungian 
sense is being presented are so few in number that when I 
met my dear friend Özgür Demirci and his artworks, I was 
reminded of how a rare grace it is to actually encounter 
something like that. This fortunate acquaintance was 
later adorned with numerous conversations where we 
encouraged each other to listen and talk in length, and 
finally we both yielded to our wish of experiencing this rich 
area of interaction.

In this regard, my personal note to the audience who are 
looking for a substantial commonality between painting 
and music would be that what we are trying to accomplish 

ortaklık arayan izleyici-dinleyici için verebileceğim kişisel 
not, yapmaya çalıştığımız şeyin sergide yer alan resimlerin 
önce kendi başlarına, ardından bütünle kurdukları ilişki 
bakımından ulaştıkları daha geniş anlam çerçevesinin 
tınısal bir izdüşümünü kovalamaktır.

Tıpkı Runge fügleri ya da Debussy’nin bir Monet resmine 
yazmış olduğu müzikler gibi bu sergideki resimleri 
yeni bir biçim ve form halinde başka bir dilde yeniden 
anlatabilmek için, işe her bir resim üzerinde incelikli bir 
teknik analiz yaparak başladım. Kuşkusuz ki ressamın 
düşüncelerini birinci dereceden kaynak kabul eden 
bir yöntem geliştirmek işin ikinci aşamasıydı. Böylece 
tüm resimlerin ortak doku, çizgi ve hareketlerini, tonu, 
dili, alegorileri ve kendini yeni biçimlerle tekrar ederken 
tekdüzeliğe asla düşmeyen motiflerini sınıflandırarak 
bunların müzikal karşılıklarını oluşturmaya çalıştım. Bu 
karşılıklar genel olarak eserlerin atmosferi, metaforik 
anlamları, tekrarlayan motiflerin oluşturduğu zemin, 
dokusal bileşenler ve resme hareket kazandıran 
figürlerin durumları gibi görsel olarak derhal izleyiciye 
ulaşan bileşenlerden yola çıkılarak arandı. Demirci’nin 
kendine has ince metaforlarla hicvettiği dili üzerinde 
yükselen o arketipik düşünce akışına kendimi teslim 
etmek ilk adımımdı. Deneyselliğin girdabına kapılmadan, 
resimlerin sükunetini bozmaksızın ve Özgür’ün kimi 
zaman kendinin de tanımlamaktan özellikle imtina ettiği 
alegorileri zedelemeksizin bir dil yaratmak yeni keşiflerle 
taçlanan çok verimli bir yaratım süreciydi benim için.

Baharistan’da yer alan eserler müziksiz olarak da kendi 
özgün dünyalarındaki anlam ilişkilerini ve mesajlarını 
iletmeye muktedir. Ancak Baharistan sadece bir sergi 
olarak değil Molla Câmi’nin incelikli bilgeliğiyle süslediği 
bir yapıt olarak da okuyucusundan özenli bir dikkat ve 
sükûnet talep ediyor. Bana düşen bu talebi karşılayan 
bir zemin hazırlayarak her bir eserin izleyicisiyle daha 
zengin bir anlamlar bütünüyle buluşmasını sağlamaya 
çalışmaktan ibaretti. Baharın yeniden başladığı bugün 
ve benim için de bir ilk olan bu eşsiz deneyim için 
müteşekkirim.

Aytuğ Ülgen
Orkestra Şefi, Müzikolog

here is to seek a tonal projection of the broad frame of 
meaning reached first by the paintings themselves, and 
then by their relationship with the whole.

Just like Runge’s fugues or Debussy’s composition for 
Monet’s painting, I started first with a subtle technical 
analysis for each of the paintings in order to retell them in a 
new shape and form. The second phase was indubitably to 
develop a method in which the thoughts of the painter were 
accepted as a first degree source. Thus, I tried to categorize 
and find the musical equivalents of common aspects of the 
paintings such as textures, lines and movements, tones, 
dialects, allegories, and patterns repeating themselves 
but never falling into a monotonous congestion. I seeked 
these equivalents on the basis of visual components easily 
reachable by the audience; such as the atmosphere of the 
works, metaphorical meanings, levels formed by repetitive 
patterns, textural elements and the position of figures 
which facilitates movement in the paintings. My first step 
was to let myself go with the graceful current of thought of 
Demirci which rises upon the very language he satirizes with 
unique, elegant metaphores. To try to create a language 
without being drawn into the whirlpool of experimentalism, 
without disturbing the peace of the paintings and damage 
the allegories which Özgür himself had abstained from 
defining clearly; for me it was a very fruitful process of 
creation that was thought-provoking and prone to new 
discoveries.

The artworks in Baharestan are capable enough to relay 
their relations of meaning and message without any 
need for music or anything else. But it demands a specific 
tranquility and attention from its audience not only as an 
exhibition, but also as an oeuvre which Jami had adorned 
with subtle pieces of wisdom. My role was nothing more 
than to provide a basis to fulfill that demand and to try to 
ensure that every painting meets with the audience with 
a richer unity of meaning. This was a first for me and I am 
very grateful for this unique experience.

Aytuğ Ülgen
Conductor, Musicologist
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Baharistan Serisi 1. Bahçe; “Bir kimse sabahleyin uyanıp yiyeceğinden başka bir şey düşünmezse sen 
onda uyanıklık arama. O uyanmamış, ayılmamış, hâlâ uykudadır. Olgunlaşmamış demektir.”

Baharestan Series 1st Garden; “Do not mistake ye for awake whom hath gotten up come the morning 
and thinks nothing but his food. He is not awake yet, still asleep. Still nascent.”

2018

Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
130x200 cm 

Baharistan Serisi 1. Bahçe; “Ben, Allah’a yakınım diyen ondan uzaktır.” 

Baharestan Series 1st Garden; “He who claims closeness to God is the farthest from Him.”

2018

Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
130x200 cm 
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Baharistan Serisi 2.Bahçe; “Kadının aklı da kısadır, dini de eksik. Dininin de aklının da tamam 
olduğuna inanma. Çirkinse itibar etme; güzelse itimad etme.”

Baharestan Series 2nd Garden; “The women have their mind short, and their faith lacking. Do not 
believe your faith and your mind to be complete. Honor not the ugly, trust not blindly in beauty.”

2018

Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
130x200 cm 

Baharistan Serisi 2.Bahçe; “Söylemediğim şeylerdeki kudretim söylediklerimden fazladır.”

Baharestan Series 2nd Garden; “My might in things I cannot speak of is more than those I can speak aloud.”

2018

Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
140x170 cm 
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Baharistan Serisi 3. Bahçe; “Dünya erlerine, cihandaki erkeklere galip gelen bir kimsenin kadınlara 
mağlup olması iyi bir şey değildir.” 

Baharestan Series 3rd Garden; “It is not a good omen that he who emerged victor against many a 
man becomes defeated by a woman.”

2018

Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
130x200 cm 

Baharistan Serisi 3. Bahçe; “Bari sen akıl yolundan başka bir yol tutup gitme.”

Baharestan Series 3rd Garden; “Don’t you of all people tread another than the path of wisdom.”

2018

Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
130x200 cm 
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Baharistan Serisi 4. Bahçe; “Daha doğrusu o kınamalar ateşimi körükler.”

Baharestan Series 4th Garden; “In fact these denouncements are fuel to my flames.”

2018

Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
130x200 cm 

Özgeçmişler
Biographies
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Biyografi:
1977 Kayseri’de doğdu
2001-2006 Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

Kişisel Sergiler:
2018 Doğu Masalları, CER Modern, Ankara, Türkiye
2017 Cennette Uzun Bir Kış, Küratör: Firdevs Kayhan & Mahmut Koyuncu, İstanbul, Türkiye
2017 Bab-ı Esrar, Küratör: Tima Jam, Blue Rhino Art Project, İstanbul, Türkiye
2016 Kimse Bilmez, Küratör: Firdevs Kayhan, Galeri Ark, İstanbul, Türkiye
2016 Katl-ı Nefs, Galeri Miz, İstanbul, Türkiye
2015 Je Est Un Autre (Ben Bir Başkasıdır), Galeri Bu, İstanbul, Türkiye
2013 A’mak-ı Hayal, Niş Art Galeri, İstanbul, Türkiye
2012 Fareler ve İnsanlar, Galeri Espas, İstanbul, Türkiye

Grup Sergileri:
2017 Açık Stüdyo Günleri, İstanbul, Türkiye
2016 Hazine Odası, Adahan İstanbul Hotel, İstanbul, Türkiye
2016 A Remix of The Local, Art Base Project, İstanbul, Türkiye
2016 Broken Constellation, Zürich, İsviçre
2016 Tüketme, Göçebe Bağımsız Sanatçı İnisiyatifi, D’Art Galeri, İstanbul, Türkiye
2016 Yeniden Düşün, Galeri Ra, İstanbul, Türkiye
2015 Contemporary İstanbul Sanat Fuarı, Galeri Miz ile, İstanbul, Türkiye
2015 Artist Tüyap Sanat Fuarı, Karşı Sanat Çalışmaları ile, İstanbul Türkiye
2015 Uluslararası Sanat Festivali, Lucian Grigorescu, Medgidia, Romanya
2015 Yaz Karması, Casa Dell Arte, Bodrum, Türkiye
2015 Bir Hikayem Var, Galeri Fab, Tiran, Arnavutluk
2015 Bir Hikayem Var, Bosna Hersek Ulusal Galerisi, Küratör: Beste Gürsu, Saratbosna, Bosna 
Hersek
2015 Altıncı Portakal Çiçeği Sanat Kolonisi Sergisi, Portart-5 Galeri, Ankara, Türkiye
2014 Bellek ve Kimlik, Artstop, İstanbul, Türkiye
2014 Uluslararası Yılın Genç Ressamı Yarışması Sergisi, Rh+ Sanat, İstanbul, Türkiye
2014 Ben Hep Bir Az Fazla, Muse İstanbul, Bergsen&Bergsen Galeri, İstanbul, Türkiye
2014 Yakın Bakış, Casa Dell Arte, Bodrum, Türkiye
2014 Bir Hikayem Var, Bosna Hersek Ulusal Galeri, Bosna Hersek
2014 Ben-Me, Art 212 Sanat ve Kültür Platformu, Bodrum, Türkiye
2014 Genç Heykel Sergisi, Şişli Belediyesi, Nişantaşı Sanat Parkı, İstanbul, Türkiye
2014 Portakal Çiçeği Sanat Kolonisi, Sapanca, Sakarya, Türkiye
2014 İklim Değişimi, Bozlu Art Project, İstanbul, Türkiye
2013 Müdahale Var mı?, Artist Tüyap Sanat Fuarı, İstanbul, Türkiye
2013 Doğudaki Hayalet, Niş Art Galeri, İstanbul, Türkiye
2013 Ostraka Sanat Festivali, İstanbul, Türkiye
2012 Ostraka Sanat Festivali, Kahire, Mısır

1977 yılında Kayseri’de doğan Özgür Demirci, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Resim Bölümü’nden mezun oldu. Bugüne kadar kişisel ve çeşitli karma sergilere katılan 
sanatçının yazıları Şehir, Yalın Ayak, Şiiri Özlüyorum, Ada, Kül Eleştiri, Güney, Varlık, Karakalem, 
Bireylikler, Koridor, Lacivert, Onaltıkırkbeş, Şair Çıkmazı dergilerinde yayınlandı. Demirci 
çalışmalarını İstanbul Beyoğlu’ndaki atölyesinde sürdürmektedir.

Özgür DEMİRCİ

Biography:
Born in 1977, Kayseri
2001-2006 Painting Department in Fine Arts Faculty of Erciyes University

Solo Exhibitions:
2018 Eastern Tales, CER Modern, Ankara, Turkey
2017 A Long Winter in Heaven, Curator: Firdevs Kayhan & Mahmut Koyuncu, Istanbul, Turkey
2017 The Gate of Mystery, Curator: Tima Jam, Blue Rhino Art Project, Istanbul, Turkey
2016 Nobody Knows, Curator: Firdevs Kayhan, Galeri Ark, Istanbul, Turkey
2016 Qatl al Nafs, Galeri Miz, Istanbul, Turkey
2015 Je Est Un Autre (I is Another Person), Galeri Bu, Istanbul, Turkey
2013 Deepness of Dream, Niş Art Gallery, Istanbul, Turkey
2012 Mice and Men, Galeri Espas, Istanbul, Turkey

Group Exhibitions:
2017 Open Studio Days, Istanbul, Turkey
2016 Treasure Room, Adahan Istanbul Hotel, Istanbul, Turkey
2016 A Remix of The Local, Art Base Project, Istanbul, Turkey
2016 Broken Constellation, Zurich, Switzerland
2016 Depletion, Independent Immigrant Artists Initiative, D’Art Gallery, Istanbul, Turkey
2016 Think Again, Galeri Ra, Istanbul, Turkey
2015 Contemporary Istanbul Art Fair, With Galeri Miz, Istanbul, Turkey
2015 Artist Tüyap Art Fair, With Karşı Sanat Çalışmaları, Istanbul, Turkey
2015 International Art Festival, Lucian Grigorescu, Medgidia, Romania
2015 Summer Group Exhibition, Casa Dell Arte, Bodrum, Turkey
2015 I Have a Story, Gallery Fab, Tirana, Albenia
2015 I Have a Story, National Gallery of Bosnia and Herzegovina, Curator: Beste Gürsu, 
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
2015 Sixth Orange Blossom Art Colony Exhibition, Portart-5 Gallery, Ankara, Turkey
2014 Memory and Identity, Artstop, Istanbul, Turkey
2014 International Young Artist of the Year Contest Exhibition, Rh+ Art, Istanbul, Turkey
2014 I am always a Little More, Muse Istanbul, Bergsen&Bergsen Gallery, Istanbul, Turkey
2014 A Close Look, Casa Dell Arte, Bodrum, Turkey
2014 I Have a Story, National Gallery of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina
2014 Ben-Me, Art 212 Art and Culture Platform, Bodrum, Turkey
2014 Young Sculpture Exhibition, Şişli Municipality, Nişantaşı Art Park, Istanbul, Turkey
2014 Orange Blossom Art Colony, Sapanca, Sakarya, Turkey
2014 Climate Change, Bozlu Art Project, Istanbul, Turkey
2013 Is There an Intervention?, Artist Tüyap Art Fair, Istanbul, Turkey
2013 The Ghost in the Orient, Niş Art Gallery, Istanbul, Turkey
2013 Ostraka Art Fair, Istanbul, Turkey
2012 Ostraka Art Fair, Cairo, Egypt

Born in 1977 in Kayseri, Özgür Demirci was graduated from Erciyes University, Faculty of Fine 
Arts, Painting Department. He has participated in various solo and group exhibitions, and his 
articles were published in several literary magazines such as Şehir, Yalın Ayak, Şiiri Özlüyorum, 
Ada, Kül Eleştiri, Güney, Varlık, Karakalem, Bireylikler, Koridor, Lacivert, Onaltıkırkbeş and Şair 
Çıkmazı. Demirci continues his works in his workshop located in Beyoglu district, Istanbul.

Özgür DEMİRCİ
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2015 yılında Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından “Yılın Orkestra Şefi” olarak Uğur Mumcu 
Sanat Ödülü’ne değer bulunan Ülgen, geniş bir yelpazeye yayılan eklektik uğraşılarıyla birçok 
alanda çalışma ve etkinlikler sürdürmektedir.

Yurt içi ve yurt dışında Latince, Osmanlıca, İngilizce, Rusça ve Japonca’dan yaptığı çevirilerin 
yanı sıra 200’ün üzerinde makale, röportaj, yazısı yayınlanmış, yapımcı ve danışman olarak 
çok sayıda radyo ve televizyon programı gerçekleştirmiştir.

Rusya’da kuruluşunu gerçekleştirdiği I.B.M. Senfoni Orkestrası ile I.B.M. Oda Operası Genel 
Müzik Direktörlüğü ve Daimi Şefliği, Mosfilm Stüdyoları Film Müziği Orkestraları Konuk Şefliği 
ve Sanat Danışmanlığı görevlerinde bulunmuş, Moskova Devlet Konservatuvarı Senfoni 
Orkestrası, Moskova Genç Orkestrası, Ippolitov-Ivanov Senfoni Orkestrası, Çaykovski Moskova 
Devlet Konservatuvarı Opera Stüdyosu’nun yanı sıra Liverpool Docks Opera ve Meistersingers 
Chamber Opera & Consort Ensemble gibi özel topluluklarla orkestra şefi olarak çalışmıştır.

Çaykovski Moskova Devlet Konservatuvarı Opera ve Senfoni Şefliği Bölümü’nde sürdürdüğü 
yüksek ihtisas çalışmalarını Rusya Devlet Sanatçısı Prof. Leonid Nikolaev ve Prof. Vladimir 
Ponkin ile opera ve senfoni şefliği, Rusya Devlet Sanatçısı Besteci Prof. Yuri Butsko ile 
orkestrasyon, analiz ve partitür okuma çalışarak tamamlamış, müzikolojik doktora çalışmalarını 
Prof. Margarita Karatıgina ile devam etmiştir.

Mersin’in yanı sıra Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde de Orkestra Şefliği görevinde bulunmuş, 
2010 yılından itibaren Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda armoni, kontrpuan, form 
bilgisi, teori, orkestrasyon ve partitür okuma derslerini üstlenmiş, Komposizyon ve Orkestra 
Şefliği Ana Sanat Dalı Başkanlığı’nın yanı sıra Teori Sanat Dalı Başkanlığı görevini de yerine 
getirmiştir. Başta Türkiye olmak üzere Rusya, İngiltere, Amerika, Macaristan, İspanya, Fransa, 
Estonya, Polonya, Yunanistan, Tayland, Singapur, Kore, Japonya, Avustralya, KKTC gibi 
ülkelerde çok sayıda konserler yönetmiş, konferans ve atölye çalışmaları düzenlemiştir. 

Besteci olarak eklektik bir müzik dili ve geniş bir tınısal palete sahip olan Ülgen, başta geniş 
ölçekli sahne eserleri ve sinema-televizyon için yazılan müzikler olmak üzere pekçok farklı 
türde eser yaratarak birçok ödüle değer görülmüştür.

Mersin Devlet Opera ve Balesi’nde orkestra şefi olarak görev yapan Aytuğ Ülgen halen I.B.M. 
Senfoni Orkestrası ile I.B.M. Oda Operası Genel Müzik Direktörlüğü, Moskova Liberal Sanatlar 
Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Avrupa Birliği Fon Yönetim Merkezi Kültür Fonları Danışmanlığı 
görevlerini sürdürmekte, Devlet Opera ve Balesi’ne bağlı altı opera evinin yanı sıra Devlet 
Senfoni Orkestraları ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Şehir Tiyatroları 
ile düzenli olarak çalışmaya devam etmektedir.

Aytuğ ÜLGEN
Orkestra Şefi, Müzikolog

Laureate of many distinctive awards including Association of Contemporary Journalists’ Ugur 
Mumcu Art Prize as “Conductor of the Year”, Mr. Ulgen has been conducting his eclectic 
studies arraying a wide range of activities in a number of fields.

Besides his translations from Latin, Ottoman, English, Russian and Japanese, he has written 
more than 200 articles has made and taken part in many television and radio programs as a 
producer and advisor.

He holds the position of General Musical Director and Resident Conductor of I.B.M. Symphony 
Orchestra and I.B.M. Chamber Opera, which he founded in Russia; Film Music Conductor 
and Art Consultant of Mosfilm Studios; and worked regularly with many orchestras and 
opera companies including Symphony Orchestra of Moscow State Conservatory, Moscow 
Youth Orchetra, Ippolitov-Ivanov Symhony Orchestra, Opera Studio of Moscow Tchaikovsky 
State Conservatory as well as Liverpool Docks Opera, and Meistersingers Chamber Opera & 
Consort Ensemble.

Completed his higher education studies at the Opera and Symphony Conducting Department 
of Tchaikovsky Moscow State Conservatory with Russian State Artist Prof. Leonid Nikolaev, 
and Prof. Vladimir Ponkin; orchestration, analysis and score reading with Russian State Artist 
and composer Prof. Yuri Butsko as well as continuing PhD. studies in musicology with Prof. 
Margarita Karatıgina.

Besides Mersin State Opera and Ballet Company he has been conductor of Ankara State 
Opera and Ballet, and has given harmony, counterpoint, form, theory, orchestration and 
score reading classes at Mersin University’s State Conservatory since 2010 where he served 
as Head of Composition and Conducting Department as well as Theory Department. Besides 
Turkey he has conducted many concerts, conferences and workshops in Russia, England, 
Hungary, Spain, France, Estonia, Poland, Greece, Thailand, Singapore, Korea, Japan, Australia 
and Northern Cyprus.

Writing in various genres, Mr. Ulgen as a composer possesses a wide sonic palette over 
his eclectic music language and holds many awards mainly for his large scale stage works, 
musics for film and TV.

Being permanent conductor at Mersin State Opera and Ballet, he conducts at all six theatres 
of State Operas, and State Symphony Orchestras in regular basis as well as Eskisehir 
Municipality’s Symphony Orchestra and City Theatre as well as holding his position as General 
Musical Director and Resident Conductor at I.B.M. Symphony Orchestra and I.B.M. Chamber 
Opera; Board Member of Liberal Arts Trust of Moscow; and consultant at European Union 
Fund Management Center’s Cultural Funds Department.

Aytuğ ÜLGEN
Conductor, Musicologist
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