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Zeynep Akgün, göz kamaştırıcı objelerle çevrelenmiş kadın 
figürlerinin yer aldığı tuvalleri ile Neredeyse sergisinde 
merkeze kadın imgesini alarak kaotik ve belirsiz durumların, 
çoğulcu bir bakış açısıyla altını çiziyor. Sanatçı, plastik bir 
estetikle oluşturduğu resimlerinde temelde kadının sıkışmış, 
arada kalmış ve tezahür edilememiş durumlarını çarpıcı ve 
realist bir üslupla ortaya koyuyor.

Akgün, gerçekçi bir tarzda ele aldığı resimlerinde ironik 
kompozisyonlar kurgulayarak, neredeyse sürreel görseller 
yaratıyor. Gerek doğa içinde, gerekse minimal mimari 
planlar içinde çeşitli hareket ve pozisyonlarda görünen 
kadınlar ne kadar gerçekse bir o kadar da sembolizmin 
yoğun temsillerini oluşturuyor. Varoluş haliyle figür ne kadar 
stabil ve donuk gibi görünse de havada ve yere basmayan 
mekânlar içinde bir tezatlık oluşturarak kişisel ve sosyal bir 
olgu olarak egzistansiyalini de sorgulamakta. Toplum içinde 
hızına yetişilemeyecek şekilde değişen güncel durum ve 
olaylar, aynı sosyal yapı içinde yer alan kadın olgusunu 
da tetikliyor. Kadının kişisel dönüşümü devam ederken, 
toplumsal normlar da değişiyor ve çeşitleniyor. Bu noktada, 
sanatçının resimlerinde merkezde yer alan kadın imgesi 
sıradan bir olgunun dışına taşarak globalleşmiş bir meseleyi 
de ortaya koyuyor: Kadının kimliği, varoluşu…

Resimlerde yer alan donuk bakışlı, dünyevi estetik 
görünümlere sahip gerçekçi kadın figürleri, kendilerine 
tanımlanan alanda zoraki bir kabulleniş hali ile yer alıyor. 
İronik ve aldatıcı bir gerçeklik içinde olan belirsiz ruh durumları 
halindeki bu figürler, ayrıca simgesel olarak da süs eşyaları, 
parlak kurdele ya da özel taşlar gibi elemanlarla bir bütünlük 
sağlıyor. Tekinsiz ve muğlak görünen figürler ile keskin ve 
aykırı görünümlere sahip bu süslemeler arasında uçsuz bir 
tezatlık göze çarpıyor. Kadınlar ile varlıkları arasındaki tuhaf 
ama zıt birleşimin temsili, boşluk içinde yüzen tuvallerde 
aktarılıyor. Kadının kendisine verilen kimlik ile bütünleşmesi 
beklenirken kompozisyonda yer alan espas içinde oldukça 
karakterize yeni bir varlık hali oluşmuştur. Kadının varoluşu için 
kendisine verilen kimlikte ise cafcaflı, yaldızlı objeler, kurdele 
ve parlak taşlar gibi elemanlar ile bütünleşmesi hesaplanır. 
Planlanan, bu zoraki durum, kadınların ifadelerinde belirgin 
bir soru işaretiyle yer almaktadır. Donuk olarak bakan imge, 
sezgisel olarak bir anda uyanacak, canlanacak ve tüm bu 

Sezgisel Bir Varoluş
An Intuitive Existence

In her personal exhibition “Almost (Neredeyse)”, with 
canvases filled with female figures surrounded by fancy 
objects, Zeynep Akgün highlights in a pluralistic point 
of view the chaotic and ambiguous circumstances by 
focusing on the female image. Creating her work with a 
plastic sense of aesthetics, the artist essentially depicts in 
a dramatic and realistic way the state of women feeling 
stuck and in-between, unmanifested.

Painting in a realistic style, Akgün creates nearly surreal 
images by building ironic compositions. Whether seemingly 
surrounded by nature or in minimalistic architectural plans, 
women who appear in her work in various actions and 
positions are intense renditions of symbolism, however real 
they may seem. Although the figure in its state of existence 
seems stable and dull, it also questions existentialism 
as a personal and social phenomenon by creating a 
contrast in the air and floating spaces. Actual affairs and 
events within the society which veer off course faster than 
one could keep up with trigger also the case of women 
living in that same social structure. As women’s personal 
transformation continues, the societal norms change and 
diversify along with it. Herein the image of woman, which 
constitutes the focal point in the artist’s works, expands 
beyond a regular state, revealing an issue that is more or 
less globalized: The existence and the identity of woman…

With dull gazes and earthly aesthetics, these realistic 
women figures in the painting are seemingly in a state 
of being forced to accept their place in a designated 
space. Exposing ambiguous moods in an ironic or even 
a deceptive reality, the figures also create a coherence 
with elements such as fancy ornaments, bright ribbons 
or precious gems. There is a striking contrast between 
the eerie, ambiguous figures and lively, marginal-looking 
ornaments. The bizarre but contradistinctive union 
between the women and their belongings are narrated 
in a canvas that is wallowing in empty spaces. Although 
women are expected to become integrated with their 
given identity, a new state of being that is considerably 
characteristic takes form within the space in the 
composition. As for women’s identity, it is assessed that 
to exist they should integrate with the elements such as 
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flashy and bright objects, ribbons, and precious gems. 
This assessed, forced situation is represented by an 
apparent question mark on women’s expressions. The 
image that possesses a dull gaze seem to almost awake 
instinctively, come to life and oppose all these inquisitions. 
On these paintings, in which we approach the woman 
as a whole, the said ornaments are almost as big as the 
figures themselves. They are so enormous and flamboyant 
that they almost feel like jumping out of the painting and 
situating themselves within the real time and space. But 
when seen together with the figures, they pose almost 
an entirely opposite situation as before, competing with 
the women and exerting a wish of objective existence. In 
this sense, do these flashy objects support and reveal the 
figure or do they try to destroy it by suppressing it with 
their own vanity? This abstract situation does happen 
to a woman in real life, and it can attribute to an actual 
process of assigning new meanings to women all the 
while destroying and recreating them. 

In Akgün’s paintings, the image of the woman is placed 
in the center of the canvas in a traditional approach; 
presented as a multi-dimensional form with a vague 
perception of time and space. Unlike her previous works 
consisting of figure-centric canvases lacking an obvious 
indication of space and time; in this series a certain, 
minimalistic sense of spatiality becomes apparent. An 
abstract space is created with diagonal, linear forms 
encircling the figure. This feeling of space which is related 
to a graphical and architectural language, also connects 
to the figure in a material wholeness. Opposing the realistic 
figure, a mass architectural structure makes its presence 
felt with paradoxical connections. Contrary to the sharp 
and non-communicative link of architecture, nature and 
images of mere trees make another kind of form apparent 
on the canvas and creates an organic link with a strong 
connection. Unlike the limited and conservative lines of 
spaces, proper presence of nature presents the traces of 
the pursuit of a new reality in the figure. In parallel to nature 
and architecture, the suspicious and indecisive imagery of 
the figure becomes in time a new, symbolic reality.

Idolizing the women by adorning them and starting 
to appear on the background as the contrast to a 
standardizing perception, natura relays a real sense of 
time and space by moving away from a non-dimensional 
one. Are those crystallized stones wrapping the figure 
unconditionally, or even a gift box adornment, enough 
to make a woman truly happy in real world? In the face 

sorgulamalara karşı çıkacakmış hissi yaratmaktadır. Kadını 
bir bütün olarak ele aldığımız yapıtlarda, süs nesneleri 
neredeyse figür kadar büyüktür. O denli kocaman ve 
gösterişlidir ki resimden fırlayıp reel zaman ve mekânda 
konumlanacak hissi yaratır. Ancak figürle birlikte bakıldığında 
ise bu durumun tam zıttı bir ifadeyle kadınla yarışmakta ve 
nesnel bir varoluş çabasına girmektedir. Bu durumda, bu 
yaldızlı objeler figürü destekleyerek onu ortaya mı çıkarır 
yoksa kendi gösterişleriyle bastırarak yok mu etmeye çalışır? 
Sözü edilen soyut durum, kadının başına gerçek hayatta 
gelir ve kadına yeni yeni anlamlar yüklendiği gibi onu yok 
etme ve yeniden var etme gibi eylemsel bir süreçlere taşır.

Akgün’ün tuvallerinde kadın imgesi geleneksel bir yaklaşımla 
tuvalin merkezine konumlandırılıp, müphem bir mekân 
ve zaman algısı ile çok boyutlu bir form halinde sunulur. 
Sanatçının önceki serilerinde zaman ve mekân algısına 
dair bariz bir emare taşımayan figür merkezli tuvallerinin 
aksine, bu serilerde minimal bir mekânsallık algısı görünürlük 
kazanır. Figürü içine alan Diyagonal, çizgisel formlar ile soyut 
bir mekân yaratılır. Grafik ve mimari bir dil ilişkisi olan bu 
mekân hissi, maddesel bir bütünlük içinde figürle ilişki kurar. 
Realist olan figürün karşısında kütlesel bir mimari yapı, tezat 
bağıntılarla varlık gösterir. Mimarinin keskin ve iletişimsiz 
bağına karşın tuvallerde yer alan bir diğer form olan doğa 
ve salt ağaç görüntüleri figürle güçlü bir ilişki içinde organik 
bağ kurar. Mekânların sınırlı ve konservatif çizgilerinin aksine, 
doğanın hakiki varlığı, figürde yeni bir gerçeklik arayışının 
izlerini de sunar. Figürün kuşkulu ve kararsız görüntüsü, 
zaman içinde doğa ve mimari paralelinde, sembolik yeni bir 
gerçekliğe dönüşür.

Kadınları süsleyerek ikonalaştıran ve tektipleştirici bir algının 
tezatı olarak arka planda yer almaya başlayan natura, 
boyutsuz bir mekân ve zaman algısından uzaklaşarak gerçek 
bir mekân ve zaman algısını aktarır. Figürü koşulsuz saran 
kristalize taşlar ya da bir hediye paketi süsü, reel dünyada 
kadını gerçekten mutlu edecek midir? Dayatılan sınırlı algı 
karşısında kristalize taş ya da kurdeleler hilkat garibeleri 
olarak ürkütücü ve gerçek dışı durum ve ideleri niteler. Figürün 
evrimsel sürecinde, pırıltılı objelerin fantastik etkisiyle, 
kadının sorgu halindeki duruşları ve bakışları yumuşak ve 
geçişken bir his yaratır. Kadın inci taşların, elmasların, hediye 
paketi süsleri ve kurdelelerin boyunduruğu dışına taşmaya 
ve böylece özüne, yapmacık olmayan kimliğine bürünmeye 
başlamıştır. Dönüşen bu varlık hali, kadının dingin bir doğa ve 
mekân ile bütünleşerek kuşkulu bakışlarından sıyrılma halini 
ortaya koyar. Kadının ananeler ile oluşturulmuş sembolik 
hali, karakterize bir görüntüyle tuhaf bir estetik algısı yaratır.
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of a forced and limited perception, crystallized stones 
or ribbons are seen as abominations, used to describe 
daunting and unreal situations and ideas. During the 
evolutionary process of the figure, affected by fantastic 
shiny objects, the questioning state and gaze of the 
woman creates a soft and transitional feeling. The 
woman has now started to expand beyond the shackle of 
pearls, diamonds, gift-wrapping ornaments and ribbons; 
thereby assuming her own, non-artificial identity. This 
transformative state of existence exhibits the status of 
woman eluding the doubtful gazes by coalescing into one 
with the tranquil nature and space. The symbolic state of 
the woman constituted by the tradition creates a bizarre 
aesthetic sense with its characterized look.

In this series, where Akgün’s work extend beyond that of 
mere figural approach and her portraits also become 
apparent, a certain evolutionary touch distinctively makes 
its presence felt. It is possible to see in a clear loop the 
figure that once looked more clearly surrounded by pearls, 
is now growing away from all the restraints. With every new 
look upon the women’s faces on the canvas, the chance 
of an obligatory confrontation increases. Akgün creates 
fictional narrative paintings in a tight space by pointing to 
the actual situation of woman’s image in the junction of 
half-substantial space and time. By breaking away from 
the dark atmosphere of a dream world where they don’t 
feel they belong to; the iconic women in her paintings 
shape the indicator of an intuitive irony with their state of 
revolt and insurgency.

Ultimately, the odd, ironic relation between reality 
and illusion meet and drastically collide with the 
multidimensional, fictive characteristics of woman’s 
image; just to pose this question: Against all these cheap 
adornments, is there an absolute truth and certainty away 
from all judgement for the woman?

Melike Bayık

Akgün’ün, salt figür yaklaşımından taşarak portre resimlerinin 
de görünürlük kazandığı bu serisinde, evrimsel bir dokunuş 
belirgin olarak varlık gösterir. İnci taşlar içinde, daha net 
bakışlarla bakan bir figürün, artık kısıtlamalardan uzaklaşmış 
halini netleşen bir döngüde izlemek mümkündür. Sanatçının 
tablolarındaki kadınların yepyeni bakışlarıyla, mecburi bir 
yüzleşme olasılığı da artar. Akgün, yarı somut mekân ve 
zaman birleşiminde kadın imgesinin güncel durumuna 
işaret ederek dar alanda kurgusal naratif resimler üretir. 
Resimlerdeki ikonik kadınlar, aidiyetlerinin olmadığı düş 
dünyasının karanlık atmosferlerinden koparak, bir başkaldırı, 
bir direniş hali ile sezgisel bir ironinin göstergelerini 
oluşturuyor.

En nihayetinde tuvallerde gerçeklik ve yanılsama arasındaki 
tuhaf ve ironik ilişki ile kadın imgesinin çok boyutlu, kurgulu 
karakteri sert bir çarpışma haliyle izleyici karşısına çıkıyor 
ve soruyor: Tüm bu ucuz süslemelere karşı kadın için tüm 
yargılardan uzak, salt bir hakikat ve kesinlik var mı?

Melike Bayık
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Çok Uzak, Çok Yakın
Far Away, So Close, 2018

Tuval üzerine yağlıboya
Oil on canvas
200x300 cm 

(diptik / diptych)
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Kayıp Ruh / Lost Soul, 2018
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
180x180 cm
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Kara Kutu / Black Box, 2016
Tuval üzerine akrilik ve yağlıboya / Oil and acrylic on canvas

150x170 cm
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Sakin ve Sessizce / Calm and Quietly, 2017
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
150x170 cm
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Karanlıkta Uyanık / Awake in The Dark, 2016
Tuval üzerine akrilik ve yağlıboya / Oil and acrylic on canvas

150x170 cm
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Unutmaya Engel / Obstacle to Forget, 2016
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
150x170 cm
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Bozguncu / Defeatist, 2018
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

150x170 cm
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Budama / Pruning, 2018
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
140x160 cm
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Keskin Şeyler / Sharp Things, 2017
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

120x140 cm
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Pearl / İnci, 2018
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
100x120 cm
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Göktaşı / Meteor, 2017
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

100x120 cm
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Kaçmak Yok / No Escape, 2018
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
100x100 cm
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Melankoli / Melancholia, 2018
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

100x100 cm
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Havva’nın Sabahı / Eve’s Morning, 2017
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
100x120 cm
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Kapan / Trap, 2017
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

100x100 cm
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Zeynep AKGÜN 1975 yılında Uzunköprü’de doğdu. 1997 yılında Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 
Bölümü’nden mezun oldu. 2000 yılında aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Bölümü Yüksek Lisans Programını 
tamamladı. Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli sergi ve fuarlarda yeraldı. Arkhe ve 216 insiyatifleriyle grup sergileri düzenledi. Sanatçı 
çalışmalarını halen İstanbul’da atölyesinde sürdürmektedir.

Zeynep Akgün yapıtlarında genel olarak “insanlık durumlarını” konu alır. İnsanın doğal ile yapay arasında, belirgin ve muğlak 
arasında, bazen kurban, bazen cellat olarak, bilinçli ya da uykuda, bu tezatlar kıskacında yaşama zorunluluğunu sorgular, 
hiçbir zaman göz ardı edemeyeceğimiz diğer olasılığı da işaret ederek... Evrensel yaşamın ve insan doğasının vazgeçilmez 
olguları olan zıtlıklar arasında tarafımızı seçerken anlık sezgilerimiz bize yol gösterir. 

Ressam insanlık durumunun odağına kadını koyar. Ucuz göz alıcılıklarıyla bizi cezbeden parlak süsler, fiyonklar, kurdeleler 
Akgün’ün resimlerinde devasa boyutlarıyla kadın figürünü kuşatır. Bu cafcaflı nesneler kadının hareket alanını kısıtlayan öğeler 
olarak yer alırlar, tehditkâr varoluşlarıyla rahatsız edicidirler. Kadının bu tezat imgelerle ilişkisi daha çok “maruz bırakılma” 
halindedir. Kadın az sonra uyur uyanık halinden doğrulacak, sezgilerini eyleme dönüştürecek gibidir.

Kompozisyonlardaki formlar geleneksel anlayışla tuvalin boşluğuna konumlandırılırken gerçek oranları terk eder, güncel sanat 
anlayışının sonsuz esnekliğinden yararlanır. Biçimsel yapılardaki keskin farklılıklar da gerilimli bir atmosfer yaratır.
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2011 1st. Istanbul Summer Exhibition, Beyaz Art-Art Harbour, Istanbul, Turkey
2011 Dream Night (Rüya Gecesi), Swiss Otel, Izmir, Turkey
2011 Connection (Bağlantı), Artgalerim Nişantaşı Art Gallery, Istanbul, Turkey
2010 Near to Us (Vicino A Noi), Ufficio Cultura e İnformazioni dell’Ambasciata di Turchia a Roma, Italy
2010 Quintessences (Quintessenze), Scuderie Aldo Brandini, Frascati, Roma, Italy
2009 Synthesis (Sintesi), Turkish-Italian Painting Exhibition, Ipsar, Roma, Italy
2009 Synthesis Movement in Istanbul (Movimento Sintesi in İstanbul), Caddebostan Cultural Center-CKM, Istanbul, Turkey
2009 My Name Is Casper, 216 Thought&Production Platform, Karşı Art Works, Historical Sümerbank Building, Istanbul, Turkey
2009 Selection from Contemporary Youth (Çağdaş Gençlerden Seçmeler), Casa Dell Arte, Istanbul, Turkey
2008 Synthesis (Sintesi), Caddebostan Cultural Center-CKM, Istanbul, Turkey
2007 ARKHE Group Exhibition, Caddebostan Cultural Center-CKM, Istanbul, Turkey
2004 ARKHE Group Exhibition Vol.4, Akademililer Art Gallery, Istanbul, Turkey
2003 ARKHE Group Exhibition Vol.3, Mine Art Gallery, Istanbul, Turkey
2000 61st State Painting Competition Exhibition, Istanbul, Turkey
1999 Group Exhibition, Galatea Art Gallery, Istanbul, Turkey
1999 ARKHE-ARCHE Group Exhibition Vol.2, Elhamra Art Gallery, Istanbul, Turkey
1998 ARKHE Gorup Exhibition Vol.1, Galatea Art Gallery, Istanbul, Turkey
1998 Adventure of Paint (Boyanın Serüveni), Akademililer Art Gallery, Istanbul, Turkey
1998 Young Activity Vol.2 (Genç Etkinlik 2), KAOS Exhibition, Tuyap, Istanbul, Turkey
1997 Turkish Heart Foundation Painting Exhibition, Istanbul, Turkey
1997 Today’s Artists (Günümüz Sanatçıları), Ataturk Cultural Center-AKM, Istanbul, Turkey
1996 Habitat II, ÖTEKİ Contemporary Art Exhibition, Antrepo, Istanbul, Turkey

Zeynep Akgün
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Fairs:
2017 Art Ankara 3rd Contemporary Art Fair, with Sevil Dolmacı Art Consultancy, Ankara, Turkey
2012 Contemporary Istanbul Art Fair, with Artgalerim Nişantaşı Art Gallery, Istanbul, Turkey
2012 Art Bosphorus Contemporary Art Fair, with Artgalerim Nişantaşı Art Gallery, Istanbul, Turkey
2011 Contemporary Istanbul Art Fair, with Artgalerim Nişantaşı Art Gallery, Istanbul, Turkey
2011 Art Bosphorus Contemporary Art Fair, with Artgalerim Nişantaşı Art Gallery, Istanbul, Turkey
2010 Art Bosphorus Contemporary Art Fair, Arte Vista booth, Istanbul, Turkey
2010 ARTIST 20. Tuyap Art Fair, Manic Attack (Manik Atak) exhibition, 216 booth, Istanbul, Turkey
2009 ARTIST 19. Tuyap Art Fair, System Failure (Sistem Arızası) exhibition, 216 booth, Istanbul, Turkey
2009 Immagina, Reggio Emilia Art Fair, Italy
2009-2004 ARTIST Tuyap Art Fair, ARKHE Group Exhibitions, Istanbul, Turkey

Performance:
1996 OPUS 29 Performance with Eric Anderson, Atatürk Cultural Center-AKM, Istanbul, Turkey

Zeynep Akgün was born in 1975, in Uzunköprü. She has graduated from Painting Department in Mimar Sinan University of Fine 
Arts in 1997, where she has also done her master’s degree in 2000. She has participated in several exhibitions and art fairs 
in Turkey and abroad, while also collaborating with the initiatives “Arkhe” and “216” in several group exhibitions. She currently 
resides in Istanbul, where her workshop is located in. 

Zeynep Akgün often depicts “human conditions”. She challenges the necessity of humankind to live in the grip of contrarieties 
such as those between the natural and the artificial, as well as the ambiguous & the conspicuous, at times existing as the 
victim and other times as the executioner, sometimes conscious sometimes unawake; all the while signifying that other 
possibility which we can never ignore.

We are guided by our instantaneous instincts whilst choosing our side between the contrarieties which are indispensable 
facts of universal life and human nature.

The artist puts the female in focus of the human condition. In Akgün’s paintings, the female figure is encircled with enormous 
sized knots, ribbons and all sorts of shiny ornaments, alluring us with their cheap lustre. These flashy items are there as 
elements that restrict the freedom of movement for the women, and are highly disturbing with their menacing existence. The 
relation between the woman and these contrasting images are more like that of a state of “being subjected to”. The woman 
seems like almost awakening from this semiconscious condition, to make her intuitions into action. 

Artist’s forms in her compositions are situated in an empty space on the canvas per tradition dictates all the while leaving the 
more real proportions behind them, benefitting thus from the limitless flexibility of contemporary sense of art. More sharp 
contrasts in figural patterns serve to create a tense atmosphere in her work.
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