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Küllerinden Doğma ya da Karanlık Ebediyette Kalma 
Meselesi

Her ne kadar doğal, kültürel ve sosyal çevremizin 
düzenli, doğrusal ve istikrarlı olmasını dilesek de hayatın 
entropi yoluyla şekil aldığının farkındayız. Beklenmedik 
ve yapısal olmayan değişiklikler çoğu zaman kaos olarak 
değerlendirilir. Bizi ürküten bir şey bu, çünkü mikro 
ve makro habitatlarımızda aslında ne denli kırılgan 
olduğumuzu gözler önüne sermekte.

Modern insan kalıcı değişim ve yıkımın gücünden 
korunmak için rasyonalizm, mantık ve bilimi kendine 
siper etti. İnsanlık, gerçekliğin bilimsel olarak 
ölçülebileceğine kanaat getirdi. Dünyayı fayda ve zarar 
eksenleri üzerinden kategorize etti ve sınıflandırdı. 
Uçsuz bucaksız kütüphaneler boyunca nasıl doğayı alt 
edip, uzay ve zamanın limitlerini aşmaya çalıştığımızı 
anlattık. Gerçekten de tabiattan fırlayıp dünyayı kendi 
istek ve ihtiyaçlarımıza göre şekillendirme arayışımızda 
çok yok kat ettik. Fakat hangi bedelle? Ve gerçekten 
başarabildik mi?

Günümüz dünyasının korkunç durumu; global ölçekte 
aşırı tüketim, vahşi kapitalizm, tehlikeli militarizm ve 
siyaseten sağ muhafazakarlık üzerine kurulu dünya 
görüşümüzü tekrar gözden geçirmemiz gerektiğinin 
altını çiziyor. Zaman zaman bir an bile olsa durup, bitmek 
bilmeyen randevularımıza peşi sıra gitmeye bir ara verip 
tüm bu ivedilik ve koşuşturmanın sebebini sorgulamamız 
gerektiğini düşünüyorum. Neyin özlemini çekiyoruz. 

The Matters of Rising from the Ashes or Remaining in 
Dark Eternity

Although we wish for order, linearity, and stability in our 
natural, cultural, and social environments, we know that 
life is shaped by entropy. Unforeseen and unstructured 
change is often evaluated as chaos. It frightens us, as 
i tex poses how fragile we are in our micro and macro 
habitats.

Modern man tried to shield himself from the force of 
permanent change and destruction with rationalism, 
logic, and science. Mankind came to the conclusion 
that reality is that what can be scientifically measured. 
Man categorized and classified the world in usefulness 
and uselessness as well as in harmlessness and 
dangerousness. Infinite libraries tell the story of how we 
tried to overcome nature in order to surpass the limits 
of time and space. And indeed, we have come rather 
far in our quest to erupt from nature and to shape the 
world according to our needs and wants. Though, at 
what cost? And are we really successful?

The disastrous state of the current world underlines that 
we must reconsider our philosophy of the Ultra Maxime, 
which is globally based on excessive consumerism, wild 
capitalism, dangerous militarism, and political right-
wing conservatism. I believe that at least every now and 
then, we should stop for a moment, interrupt our daily 
rushes between endless appointments to question the 
reasons for all the running and hasting. What are we 
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İçimizde bir şey mi, yoksa dışarıda mı? Manevi bir şey mi, 
yoksa entelektüel ya da maddi mi? Şeytanın da sormayı 
sevdiği gibi, gerçekten neyi arzuluyoruz? İhtiyacımız olan 
şey nedir? Ne istiyoruz ve ne kadarı yeterli?

Neyi isteyip istemememiz gerektiğini ya da hayatta 
neyin çabaya değer olduğunu burada tartışmayacağım. 
Kuşkusuz ki kimse kimseye bu gibi konularda mutlak ve 
evrensel hakikate tabi fikirler verecek durumda değil. 
Aynı zamanda böyle bir tartışma en nihayetinde psikoloji, 
felsefe, antropoloji ve ezoterik bilimlere varacaktır ve 
bu katalog yazısı, bu tarz bir araştırma için uygun yer 
değil. Yine de bu sorular bizim için önemini korumakta; 
işte Berkay Buğdan, Galeri 77’deki güncel sergisi Kül 
de entropi, başkalaşım ve her şeyin değişim ve zamanın 
gücü karşısında çözülmeye uğrayacağını ifade eden 
termodinamiğin ikinci kanunu gibi fikirleri ele alıyor.

Sanatçı, yarattığımız şeylerin zamana dayalı 
sınırlamasının yanı sıra varoluşumuzun nihailiğini de 
ortaya koyuyor. Eserleri; makinelerimizin, binalarımızın, 
eserlerimizin ve sanat eserlerimizin sonsuza kadar 
sürmediğini vurguluyor. Sanatçı aynı zamanda organik ve 
inorganik yaşamın nihailiğinin tüm bunları daha samimi 
ve değerli kıldığının altını çiziyor. Gerçekten de ölüm ve 
çürüme olmadan yeni yaratı da olmaz. Daimî değişim 
ve başkalaşım olmadan, ilerleme ve gelişim de olmaz. 
Yaşam döngüsünü işte bu güçler döndürür, tıpkı salt bir 
yaratıcılık makinesi gibi dünyadaki tüm yaşamı besleyen 
ve işleyen enerjiyi üretir.

Her şeyin sınırlılığı ve nihailiği, serginin kavramsal 
çerçevesinin özünü oluşturmakta. Entropi ve daimî 
değişim dünyayı şekillendirirken, kaos ana karakter 
haline gelir ve her şeyin ve herkesin nihai olarak 
çözülmesi bunun kaçınılmaz sonucudur. Tıpkı plastik, 
beton ve organik malzemeler gibi her şeyin bir son 
kullanma tarihi vardır, bundan sonra malzeme 
sağlamlığını, rengini ve şeklini kaybederek nihayet en 
temel unsurlarının sergilenmesiyle varlığı son bulur.

Yine de insan zihni, içinde her şeyin olduğu gibi kaldığı 
ebedi bir dünyanın özlemini çeker. İdeal bir dünyada 
hastalık, ölüm, sefalet, değişim ve nihaiyet gibi şeylere yer 
yoktur. Oysa bu sadece bir fikir ya da içimizi rahatlatan bir 
ütopya olabilir. Yine de somut dünyamıza baktığımızda, 

longing for? Is it something inside or outside of us? Is it 
spiritual, intellectual, or materialistic? The devil loves to 
ask for what it really is that we desire? What is it that we 
need? What do we want, and how much is enough?

I will not argue here what someone should need or want, 
or what anybody should strive for in life. Nobody is in 
the position to give anybody the insight in the absolute 
and universal truth about such matters of course. Also, 
as such a discussion ultimately leads to psychology as 
well as to philosophy, to anthropology and to esoteric 
science, this catalogue text is not the right place for such 
an inquiry. Nevertheless, the above discussed questions 
remain important for us as Berkay Buğdan’s current 
exhibition Ash (Kül) at Galeri 77 is dealing with the ideas 
of entropy, transformation, and the force of the 2nd Law 
which indicates that everything faces dissolution due to 
the forces of change and time.

The artist exposes the finality of our existence as well 
as the time-based limitation of the things we create. His 
works stress that our machines, buildings, artefacts, and 
artworks do not last forever. At the same time, the artist 
underlines that the finality of organic and inorganic life 
makes them more intimate and precious. Indeed, without 
death and decay, there would be no new creation. Without 
permanent change and transformation, there would be no 
progress and development. These forces spin the circle of 
life, which like a motor of absolute creation provides the 
power that nurtures and cultivates all life on earth.

The limitation and finality of all things forms the core of 
the exhibition’s conceptual framework. As entropy and 
permanent change shape the world, chaos becomes 
its main character, and the ultimate dissolution of 
everything and everyone is its inevitable outcome. Like 
plastic, concrete, organic materials, everything has an 
expiration date, after which the material will lose its 
stability, color and form for finally end its being in the 
display of its rudimentary elements.

Nevertheless, the human mind longs for an everlasting 
world, in which everything stays as it is. In an ideal 
world, no sickness, no death, no misery, no change 
and no finality of things is given. Though, this can only 
be an idea, a utopia that comforts us. Though, looking 
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bunun tam tersinin geçerli olduğunu anlıyoruz. Belki de 
bugünlerde ütopya yerine distopya terimini bu kadar çok 
kullanmamızın sebebi de budur.

Berkay Buğdan’ın sergisinde, insan uygarlığının 
kırılganlığı ve bunun zihnimiz ve bilincimiz üzerindeki 
etkisi, tuval üzerine çok sayıda kömür çizimiyle 
çevrelenmiş tek bir merkezi heykel ile ortaya çıkıyor.

Sanatçının eserlerini yaratmak için işlenmemiş kömür 
kullanması yalnızca biçimsel bir anlam taşımıyor. Kömür, 
yıllar öncesinden kalma bir botanik çürüme sürecinin 
sonucu olduğu için sanatçı, çizimleri oluştururken tarihi 
elinde tutuyor. Başkalaşımın bir temsili olarak kömürün 
Buğdan için özel bir anlamı var. Kömür onun için basit 
bir çizim aracından daha fazlası. Nihailiğin, değişimin ve 
başkalaşımın tezahürü.

Ayrıca kömürün biçimsel yapısı ve maddesel özellikleri, 
sergide hem biçimsel hem de kavramsal anlamlar 
taşımakta. Kömür kırılgandır. Sanatsal malzeme 
olarak sabitlenmelidir. Aksi takdirde, kaza sonucu yer 
değiştirebilir veya rüzgarla uçup gidebilir. Zamana ve 
değişime karşı oldukça savunmasızdır. Dolayısıyla 
malzeme, Kül’ün kavramsal çerçevesiyle güçlü 
paralellikler göstermekte.

En nihayetinde biçimsel kırılganlık ve daimî dönüşüme 
dair çeşitli referansların yanı sıra, kömürün estetik 
kalitesi de sanatçı için büyük önem taşımakta. Kömür ile 
çeşitli kalınlık ve yoğunlukta çizgiler çizebilirsiniz. Aynı 
zamanda, tıpkı pastel boya kalemleri gibi sanatçıya farklı 
doku ve yapı alanları formüle etme imkânı tanıyarak, 
normal çizimin çizgi yapısının ötesine geçen resimsel bir 
nitelik elde edebilirsiniz.

Kömürün rengi yoktur, siyahtır! Bu sebeple seçilen 
malzeme, doğal çürüme bağlamında zamanın 
dönüşümüne işaret eder. Bir zamanlar var olan bitkiler 
ve doğal elementler, orijinal formunu ve rengini 
kaybettiler. Kömür oldular. Bir zamanlar ayrıntılı 
formlar ve zarif renklerle donatılmışlardı, şimdiyse 
bir kömür çubuğunda, basit geometrik siyah çubuklara 
indirgeniyorlar. Ancak, yine bir başkalaşım gücü olarak 
Berkay Buğdan’ın ellerinde, tuval üzerinde yeni formlar 
ve yeni anlamlar yaratan bir araç halini alıyorlar. Kömür 

at our concrete world, we realize that quite the opposite 
is given. Maybe this is the reason why we use the term 
dystopia instead of utopia so much these days.

In Berkay Buğdan’s exhibition, the fragility of human 
civilization and its impact on our mind and consciousness 
is revealed through one central sculpture, which is 
surrounded by numerous charcoal drawings on canvas.

His use of unprocessed charcoal for creating his works 
goes beyond sole formal meaning. As coal is the result 
of an ancient botanical decay process, the artist holds 
history in his hands while he creates the drawings. As a 
representation of transformation, charcoal has a special 
meaning for Buğdan. Charcoal is more than a simple 
drawing tool for him. It is the manifestation of finality, 
change and transformation.

Also, its formal structure and materialistic 
characteristics have both formal and conceptual meaning 
in his exhibition. Charcoal is fragile. As artistic material 
it must be fixated. Otherwise, it can be swapped away 
by accident or be blown away by the wind. It is highly 
vulnerable against time and change. So, the material 
shows strong parallels to the conceptual framework of 
Ash (Kül).

In the end, besides the formal fragility, and the references 
to never-ending transformation, the aesthetic quality 
of charcoal is of great importance for the artist. With 
charcoal, you can draw lines of various thickness as 
well as intensity. At the same time, like pastel sticks, 
you can achieve a painting like quality which goes beyond 
the line structure of the drawing for giving the artist the 
possibility to formulate fields of different textures and 
structures.

Charcoal has no color. It is black! This is the reason 
why the chosen material points to the transformation 
of time in the context of natural decay. The plants and 
natural elements that once existed have lost their 
original form and color. They have become coal. Once 
being equipped with elaborated forms and exquisite 
colors, now, in the charcoal stick, they are reduced 
to simple geometrical black sticks. Though, and here 
comes another transformational force, in the hands of 
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parçacıkları insan figürleri, bir şehir manzarasının 
parçaları, deniz üzerindeki dalgalar veya gökyüzündeki 
kuşlar haline geliyor.

Renkleriyse asla geri dönmüyor. Kömürün siyahı, 
sanat eserlerinin yapıcılığının altını çiziyor. Figüratif 
olmalarına rağmen asla gerçekçi durmuyorlar. 
Kompozisyonlar, uzak bir geçmişin rüya gibi anılarını 
andırıyor. Anılar hep hakikat ile sahte, gerçeklik ile kurgu 
ve nesnelcilik ile öznelcilik arasında gidip gelen, zihnin 
bulanık tefsirleridir. Anılar, bizi özlem duyduğumuz ve 
kendi isteklerimize uyan bir gerçeğe ikna olabilmek 
için kendimize söylediğimiz yalanlardır. Kömürün koyu 
siyahının serginin kavramsal çerçevesiyle örtüşmesinin 
nedeni de bu. Bazen keskin ve belirgin formlar sunmak 
için, bazen de dumanlı bölgelerden bulanık alanlar 
oluşturmak için kullanılan kömür, işlere gizemli bir 
hava katıyor. Tasvir edilen formlar titreşiyor ve varoluş 
ile çözülme arasındaki eşikte duruyor. Bulanık alanların 
kenarlarında konumlandıklarından, her an yok olma ve 
nihai olarak çözülme riskiyle karşı karşıyalar. Kömürün 
siyahı, her organik ve inorganik varoluşun sonunda 
bekleyen sonsuz ve bilinmeyen karanlığı ortaya çıkarıyor.

Serginin merkezindeyse elinde bebeğiyle bir kadın figürü 
heykeli yer alıyor. Kadın ve bebeği kömürle kaplı ve bu 
nedenle ten, göz ve saç rengi vb. gibi bireysel ayrıntıları 
kaybetmişler. İzleyiciye bir zamanlar oldukları insanları 
hatırlatan gölgeler olarak görünüyorlar. Bu da heykele 
akıldan çıkmayan bir atmosfer kazandırıyor. Figür, tıpkı 
bir hayalet gibi, zaman ve uzayın siyah hiçliğine doğru 
bakıyor. Yüz ifadesi düşüncelerine veya hislerine dair 
bir fikir vermiyor. Bir zamanlar ona bireysel bir karakter 
kazandıran yüz maskesi cansız ve donmuş görünüyor. 
Aynı zamanda basit postür, kişilik eksikliği ve nötr 
bedensel ifade bu heykeli distopyayla karşı karşıya kalan 
insanın evrensel bir sembolüne dönüştürüyor.

Heykele bakıldığında ruh halini anlamak güç. Nerede 
yaşadığını ve nereden geldiğini de bilmiyoruz. Yine de 
başımızı kaldırınca onun dünyasına dair birtakım şeyler 
görür gibi oluyoruz. Bu aynı zamanda bizim dünyamız da 
değil mi? İmgeler oldukça tanıdık geliyor. Güçlü ve canlı 
deniz manzaralarının yanı sıra kuşların uçuştuğu ufuk 
çizgileri görüyoruz. Gökyüzü ve deniz, iki güçlü evrensel 
imge, Kül’de sunulan diğer sahnelere bir çerçeve 

Berkay Buğdan, they become instruments that cause 
new forms and new meanings on the canvases. The coal 
particles become human figures, parts of a cityscape, 
waves of the sea, or birds in the sky.

Color never returns. The black of the charcoal underlines 
the constructiveness of the artworks. Although being 
figurative, they never become realistic. The compositions 
resemble dream-like memories of a distant past. 
Memories are always blurred constructions of the mind 
that shift between truth and false, reality and fiction as 
well as objectivism and subjectivism. Memories are lies 
that we tell us to convince us of a truth that we long for, 
a truth that fits our wishes. This is the reason, why the 
deep black of the charcoal corresponds to the conceptual 
framework of the exhibition. Sometimes used to present 
sharp and definite forms, sometimes used for creating 
blurred fields of smoky areas, the charcoal adds a 
mysterious atmosphere to the works. The depicted forms 
are shivering and standing at the threshold between 
existence and dissolution. Being positioned at the edges 
of blurred fields, they always face the risk of extinction 
and final dissolution. The black of the charcoal exposes 
infinite and unknown darkness, which stands at the end 
of every organic and inorganic existence.

In the exhibition, a sculpture of a female figure that 
holds a baby is central. She and her baby are covered in 
charcoal and so have lost any individual details like skin 
color, eye color, hair color etc. They appear as shadows 
that remind the spectator of the humans they once were. 
This gives the sculpture a haunting atmosphere. Like a 
ghost, the figure stares ahead into the black nothingness 
of time and space. No facial expression gives an insight in 
what she is thinking or feeling. The facial mask that once 
gave her an individual persona appears as lifeless and 
frozen. At the same time, the simple posture, the lack of 
personality and the neutral bodily expression turns this 
sculpture into a universal symbol of man facing dystopia.

Looking at the sculpture, it is hard to understand her 
state of mind. Neither do we know where she lives or 
where she came from. Though when lifting our heads, 
we discover glimpses into her world. It is not our world 
too? The images look familiar. We see powerful and 
rousing seascapes, as well as skylines with birds flying 
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sunuyor. Şehir kalıntıları ve çözülmüş limanlardan 
parçalar, medeniyetin yok olduğuna işaret ediyor.

Ortalıkta hiç insan yok. Şehirler bomboş, gemiler hiçbir 
yere gitmiyor. Gidecek bir yer yok, yaşayacak bir yer de. 
Kusursuz fırtına ve nihai kıyamet, saf distopyayı yaratmış.

Kül, dünyamızın somut durumu hakkında eleştirel bir 
yorumda bulunuyor. Serginin merkezinde, zamansız 
ve mekânsız bir zeminde bu figür oturuyor. Yine de 
gözleri ileri bakar durumda. Bebeği yaşam döngüsünde 
yeni bir başlangıcın sembolü olarak tutuyor; bazı sergi 
ziyaretçileri insanlık için hala umut olduğuna kanaat 
getirebilirken, diğerleri bu ikisinin çoktan ölmüş 
olduğunu düşünebilir. Umut olup olmadığına karar 
vermek seyirciye kalmış. Küllerinden mi dirilecekler 
yoksa kara ebediyette mi kalacaklar? Cevap bize bağlı, 
tıpkı gezegenimizin ve medeniyetimizin geleceğinin bizim 
elimizde olduğu gibi.

Prof. Dr. Marcus Graf
Sanat Eleştirmeni, Küratör
Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve 
Kültür Yönetimi Bölümü Başkanı

through. The sky and the sea, two powerful universal 
images frame the other sceneries presented in Ash (Kül). 
Fragments of cities, and parts of dissolved harbors point 
to the destruction of civilization.

No humans can be seen. The cities are emptied, and 
the ships do not travel anywhere. There is nowhere to 
go to and nowhere to live in. The perfect storm and the 
ultimate apocalypse have created the absolute dystopia.

Ash (Kül) critically comments on the concrete situation 
of our world. In the center of the exhibition sits the figure 
on a timeless and spaceless ground. She still looks 
ahead though. Holding the baby as a symbol of a new 
beginning in the circle of life, some exhibition visitors 
may assume that there is still hope for mankind while 
others might consider the two already being dead. It is 
up the spectator to decide whether there is hope or not. 
Will they rise from the ashes or will they remain in black 
eternity? The answer is up to us, as well as the future of 
our planet and civilization lay in our hands.

Prof. Dr. Marcus Graf
Art Writer, Curator, 
Head of the Art and Cultural Management Department at 
Yeditepe University’s Fine Art Faculty, Istanbul
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Yerlebir Edilmiş / Destroyed, 2020
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas
120 x 180 cm
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Gün 1, 04
Day 1, 04, 2020

Tuval üzerine kömür
Charcoal on canvas

190 x 120 cm



9



10

Gün 3, 01
Day 3, 01, 2020
Tuval üzerine kömür ve akrilik
Charcoal and acrylic on canvas
190 x 120 cm
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Kül / Ash, 2020
Kömür ve epoksi / Charcoal and epoxy

90 x 57 x 61 cm
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Kül / Ash, 2020
Yan görünüş - Sol / Side view - Left
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Kül / Ash, 2020
Ön görünüş / Front view
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Kül / Ash, 2020
Yan görünüş - Sağ / Side view - Right
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Kül / Ash, 2020
Detay / Detail
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İz: Destroyed Müzik / Music: Bewitched as Dark feat. Yaren Eren Budak, 2020
Dijital video enstalasyon / Digital video installation
4’ 08’’
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İz: Yeni Sönmüş Bir Yangının Üzerine 10 Dakika
Müzik / Music: Yaren Eren Budak feat. Müge Çığ, 2020

Dijital video enstalasyon / Digital video installation
9’ 22’’
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Nadas / Fallow, 2020
Tuval üzerine kömür / Charcoal on canvas
160 x 240 cm
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Sel
Deluge, 2020
Tuval üzerine kömür
Charcoal on canvas
150 x 100 cm
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Aydınlık
Bright, 2020

Tuval üzerine kömür
Charcoal on canvas

190 x 120 cm
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Pera Pera, 2020
Tuval üzerine kömür
Charcoal on canvas
150 x 100 cm
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Gün 2, 02 / Day 2, 02, 2020
Tuval üzerine kömür / Charcoal on canvas
35 x 35 cm



28

Gün 2, 12 / Day 2, 12, 2020
Tuval üzerine kömür / Charcoal on canvas

35 x 35 cm
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Gün 2, 06 / Day 2, 06, 2020
Tuval üzerine kömür / Charcoal on canvas
35 x 35 cm
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Gün 2, 11 / Day 2, 11, 2020
Tuval üzerine kömür / Charcoal on canvas

35 x 35 cm
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Gün 2, 03 / Day 2, 03, 2020
Tuval üzerine kömür / Charcoal on canvas
35 x 35 cm
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Gün 2, 08 / Day 2, 08, 2020
Tuval üzerine kömür / Charcoal on canvas

35 x 35 cm
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Redd-i Ric’at, 2020
Tuval üzerine kömür / Charcoal on canvas
150 x 200 cm
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Yanık / Scorched, 2020
Tuval üzerine kömür ve akrilik / 
Charcoal and acrylic on canvas
180 x 120 cm



36

Yeni Gün / New Day, 2020
Tuval üzerine kömür / Charcoal on canvas

150 x 200 cm
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Şafak
Dawn, 2020

Tuval üzerine kömür
Charcoal on canvas

150 x 100 cm
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Doğuya Yelken Açacağız / We Will Sail East, 2020
Tuval üzerine kömür ve akrilik / Charcoal and acrylic on canvas
160 x 240 cm
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Gün 2, 01 / Day 2, 01, 2020
Tuval üzerine kömür / Charcoal on canvas
35 x 35 cm
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Gün 2, 04 / Day 2, 04, 2020
Tuval üzerine kömür / Charcoal on canvas

35 x 35 cm
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Gün 2, 05 / Day 2, 05, 2020
Tuval üzerine kömür / Charcoal on canvas
35 x 35 cm
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Gün 2, 07 / Day 2, 07, 2020
Tuval üzerine kömür / Charcoal on canvas

35 x 35 cm
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Gün 2, 09 / Day 2, 09, 2020
Tuval üzerine kömür / Charcoal on canvas
35 x 35 cm
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Gün 2, 10 / Day 2, 10, 2020
Tuval üzerine kömür / Charcoal on canvas

35 x 35 cm
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Gün 2, 13 / Day 2, 13, 2020
Tuval üzerine kömür / Charcoal on canvas
35 x 35 cm
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Gün 2, 14 / Day 2, 14, 2020
Tuval üzerine kömür / Charcoal on canvas

35 x 35 cm
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Gün 2, 15 / Day 2, 15, 2020
Tuval üzerine kömür / Charcoal on canvas
35 x 35 cm
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Gün 2, 16 / Day 2, 16, 2020
Tuval üzerine kömür / Charcoal on canvas

35 x 35 cm
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Gün 2, 17 / Day 2, 17, 2020
Tuval üzerine kömür / Charcoal on canvas
35 x 35 cm
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Gün 2, 18 / Day 2, 18, 2020
Tuval üzerine kömür / Charcoal on canvas

35 x 35 cm
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Marcus Graf: Sevgili Berkay, eserlerini birkaç yıldır takip ediyorum. Bu sebeple de mevcut durumunu öğrenmek istiyorum. 
İstersen Galeri 77’deki güncel serginin kavramsal konularından başlayalım. İçerik bakımından eserlerin kavramsal olarak hangi 
konuları ele alıyorlar?

Berkay Buğdan: Sergideki ana fikirler aslında geçmişte yapmaya çalıştığım şeylerden çok da farklı değil. Entropi, kaos, oluşum 
ve kaçınılmazlık gibi konuları ele alıyorum – temel olarak ikinci yasayla yüzleşmenin acısı yani.

Graf: İkinci yasanın etkisi eserlerine tam olarak nasıl yansıyor?

Buğdan: İster maddi ister soyut olsun, insani tüm yapılar coğrafi zamanda zerre kadar bir yer tutuyor, uçup gidiyorlar ve kaçınılmaz 
olarak kaosa maruz kalıp, silinip gidiyorlar. Bu konu üzerinde beyhudeliğini öne sürmek için değil, tüm çabamızın ve zamanımızın 
değerini vurgulamak için duruyorum. Bu sergiyle, nihailiğe daha bireysel (medeniyet ölçeğinden ziyade), daha samimi bir bakış 
açısı kazandırmak ve bir bilincin rüzgârda uçup gittiği tam o ana odaklanmak istedim.

Graf: Dünyadaki kaos daimî bir değişim döngüsü olduğundan, nihailik ve entropi birbirine zıt şeyler değil mi?

Buğdan: Anlatmaya çalıştığım şeyin özü de bu aslında. Tersi olmaktan daha çok sonucu gibi. Meğerse varoluş bir kayıp süreciymiş 
ve zaman çarkı aslında yavaşlıyormuş. O tatlı kaos içinde hayatımızı yaşar ve bir çırpınıp bir rahata ererken bunu insani bir 
perspektiften göremiyoruz ama bu kaçınılmaz ve idraki müthiş bir şey.

Graf: Biraz da eserlerinde kömürü sıra dışı bir şekilde kullanmandan bahsedelim.

Buğdan: Fiziksel parçalar için tek malzeme olarak kömür kullandım. Bu yaklaşım başlangıçta kafamda yoktu ama işler geliştikçe 
diğer seçenekler eleniverdi. İçinde hala bitki parçaları bulunan işlenmemiş kömür bu seri için çok uygun geldi, çünkü temelde bir 
yaşam kalıntısı - eskisine göre biraz eksik sadece.

Kirli ve kullanışsız bir siyah bu. Sabitlenmemiş olsa rüzgârda uçuşup giderdi, ama bir kez iz bıraktığında tamamen silmek mümkün 
değil. Ve atölyemde bir tondan fazla var.

Graf: Siyah rengin (aslında bir renk değil tabii) senin için özel bir önemi mi var? Yoksa yalnızca eserlerini yaparken düşündüğün 
kimyasal bir işlem sonucu mu?

Buğdan: Çoğunlukla temsili eserler yapıyorum ama kömürün tonal özelliklerinden çok maddi yönleriyle ilgileniyorum. Tuvallerde 
kahverengi ve gri nüanslar var, ancak yalnızca yüzeydeki kömürün yanmasından kaynaklanıyor bu. Zamanla, her seride genellikle 
tek bir renk/pigment kullanarak, materyali daha minimalist bir şekilde ele alma yolunda geliştiğimin farkındayım. Yüzeyi tek bir 
araç kullanarak işaretlemek ve en fazla yan ürünleri (kül, gres, toz) sırası geldikçe kullanmak gibi.

Graf: Sergilenen işlerinden biraz daha detaylı bahsedelim. Heykel sergide özel bir yer ve anlam ifade ediyor gibi. Biçimsel ve 
kavramsal önemiyle birlikte sergi ve sunulan diğer resim ve çizimler arasında edindiği işlevden biraz bahsedebilir misin?

Buğdan: Tıpkı belirttiğin gibi heykel bir anlamda gösterinin baş kahramanı. Figürü çevreleyen resimler ve imgeler, figürün uçup 
giden düşünceleri ve hatıraları olarak hizmet etmek için varlar. Bu parçaları oluşturan tüm kömür ve kül hem mecazi hem de 
kelimenin tam anlamıyla figürün kalıntıları.

Graf: Heykel etrafında çeşitli gökyüzü, deniz manzarası, insan figürleri ve şehir manzaraları imgelerini gösteren eserler 
sergileniyor. Sergide konu bağlamında bir çeşitlilik var. Bu konuların temsiline ve imgelere nasıl karar verdin?

Berkay Buğdan’ın Marcus Graf’la Sohbeti
DAİMÎ DEĞİŞİMİN EBEDİ DÖNGÜSÜ
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Buğdan: İlk niyetim manzaralara odaklanmak ve figürün yolculuğunu hem yıkım hem de umut içinde tasvir etmekti. Bununla 
birlikte, üretimde ve “baş karakterin” zihniyetinde daha derinlere indikçe, anılara ve öz imge durumlarına odaklanmanın daha 
samimi olacağını hissettim.

Graf: Sergide bir video enstalasyonu da yer alıyor. Bana bundan biraz daha bahsedebilir misin?

Buğdan: Enstalasyon, sürüyü ses yoluyla “yönlendiren” bir tür sürü dinamiği simülasyonu. Sürü/üşüşme davranışı, belirmiş 
yapıların haklı sebeplerle en yaygın örneklerinden biridir; birkaç satır kod (mesafeyi korumaya çalışın, çarpışmalardan kaçının 
vb.), bir hedef ve biraz türbülans vasıtasıyla hayatın tekinsiz bir yansımasını elde edebilirsiniz; düzensizlikten anlam çıkarmaya 
çalışarak yapılar oluşturmak, değiştirmek, yok etmek gibi.

Graf: Güncel sergi ve sergilenen işler oldukça distopik imgeler sunarak başkalaşım ve değişim fikirlerini tartışmaya açıyor. Şu 
anki COVID-19 krizinin, tam da bu zor dönemde yarattığın bu yeni seri üzerinde bir etkisi olduğunu söyleyebilir miyiz?

Buğdan: Dürüst olmak gerekirse distopik işler yapmadığım bir dönemimi hatırlamıyorum, ama hemen yanı başımızdaki görünmez 
ölümün bu denli farkında olmak, gece aşırı komşularımızın ve ailelerimizin kapısını tıkladığını duymak bakış açımı çarpıtmış 
olabilir. Salgının sanat üzerindeki etkisinin, olanları sindirmek için biraz zaman geçtikten sonra çok daha gözle görünür olacağını 
düşünüyorum.

Graf: Farklı bir (sanatsal) dünya göreceğimize ben de katılıyorum. Zaman ayırdığın için teşekkür eder, önümüzdeki sergide bol 
şans dilerim.

Buğdan: Ben de sana teşekkür ederim Marcus.
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Marcus Graf: Dear Berkay, I am following your work for a couple of years. This is the reason why I am curious to learn about 
its current status quo. Let us start by talking about the conceptual issues of the current series that you exhibit at Galeri 77. 
In terms of content, what are the works conceptually dealing with?

Berkay Buğdan: The main ideas in the show aren’t all that far from what I have been trying to do in the past. Dealing with 
ideas of entropy, chaos, emergence, and inevitability- basically the ache of facing down the 2nd law.

Graf: How is the impact of the 2nd Law in your work reflected?

Buğdan: All human constructs, material and abstract, occupy a tiny sliver in geographical time, fleeting, and subject to 
inevitably be washed out by chaos. I hope to reflect on this not to claim futility but instead to highlight the preciousness 
of our endeavor and time. With this exhibition I wanted to have a more individual, intimate take on finality (as opposed to 
civilization scale) and focus right on that moment a consciousness is swept to the wind.

Graf: Are finality and entropy not opposites as the chaos in the world is a never-ending circle of permanent change?

Buğdan: This is in essence the core of what I am trying to portray. It is an outcome rather than an opposite. Turns out that 
existence is a lossy process, and the wheel of time is actually slowing. We don’t really get to see it in a human perspective as 
we struggle and prosper, and live out our lives in the beautiful chaos, but it is an inevitability and a helluva thing to consider.

Graf: Let us talk about your extraordinary use of coal in your work.

Buğdan: I used coal as the sole material for the physical pieces. I didn’t initially design for this approach but as things 
evolved everything else elected out. Unprocessed charcoal with all the plant-bits still distinguishable felt perfect for this 
series, as it is a remnant of life -just barely a few steps removed from what it was. It is a dirty, unwieldy black. Left unfixed 
would be swept to the wind, and yet there is no way to fully erase it once it leaves a mark. And I have over a ton of it at my 
studio.

Graf: Is the color black (which is not a color though) of special importance for you? Or is it just a result of the chemical 
process that you consider while doing your work?

Buğdan: While I mostly make representational work, I am more interested in the material aspects of coal rather than its 
tonal quality. The canvases have nuances of browns and grays, but only from burning the coal on the surface. I realize that in 
time I have been developing towards a more minimalist take on materials, often using a single color/pigment in each series. 
Marking the surface with that one tool and at most utilizing byproducts (ash, grease, dirt) as they come by.

Graf: Let us talk about the exhibited works of the exhibition in detail. The sculpture seems to have a special focus and 
meaning within show. Please tell me about its formal and conceptual matters as well as its function within the exhibition 
and the presented series of paintings and drawings.

Berkay Buğdan in conversation with Marcus Graf
THE NEVER-ENDING CIRCLE OF PERMANENT CHANGE
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Buğdan: The sculpture, as you’ve pointed out, is in a sense the protagonist of the show. The paintings and images surrounding 
the figure are meant to serve as her fleeting thoughts and memories. All the coal and ash that form these pieces are both 
figuratively and literally, remains of her.

Graf: Around the sculpture, works showing various images of skies, seascapes, human figures, and cityscapes are exhibited. 
There is a variety of subject matters present in the show. How did you decide on the representation of matters and images?

Buğdan: My initial intent was to focus on landscapes and depict her journey in both devastation and hope. However, as I got 
deeper into production and the mindset of ‘the protagonist’, I felt it was more sincere to focus on memories and states of 
self image.

Graf: You also integrate a video installation into the exhibition. Could you tell me more about it?

Buğdan: The installation is a swarm dynamics simulation that uses sound to ‘lead’ the murmurations. Swarming/flocking 
behavior is one of the most common examples of emergent structures -and for good reason; a few lines of code (try to 
maintain distance, avoid collisions etc.), a goal, and some turbulence can give you an uncanny reflection of life; forming, 
changing, destroying structures trying to make sense out of disorder.

Graf: The current exhibition and your exhibited works discuss the ideas of transformation and change by presenting rather 
dystopic images. Would you say that the current COVID-19 crisis had an influence on this new series, which you created 
right during this difficult time?

Buğdan: Well, to be frank, I can’t remember a time when I didn’t make dystopic work, but being constantly aware of the 
invisible death, just down the street- hearing her knock on your neighbors, family’s doors -every night- probably did skew 
my take on things. I do feel that the impact of the pandemic on art will be much more visible after we have had some time 
to digest what happened.

Graf: I agree that we will see a changed (art) world soon. Thank you very much for your time, and I wish you all the best for 
your upcoming exhibition.

Buğdan: I thank you Marcus.
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2015 UİP-6.Boğziçi Zirvesi, Çırağan Sarayı, İstanbul, Türkiye
2015 Things That Count, Things That Don’t, New York The Abrazo Interno Gallery, New York, ABD
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2014 Tomtom Calling!, Tomtom Gardens, İstanbul, Türkiye
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2012 Contemporary İstanbul Sanat Fuarı, Mim Art & Antiques ile, İstanbul, Türkiye
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1986 İstanbul doğumlu Berkay Buğdan, 2003’te Maryland Institute College of Art’a tam bursla kabul edildi. İllüstrasyon, animasyon 
ve tasarım çalışmalarının yanı sıra ilk kişisel sergisi “Ante Bellum” ile sanat dünyasına giren Buğdan, Türkiye ve uluslararası 
platformlarda üretmeye ve çalışmaya devam etmektedir. Sanatçı İstanbul’da yaşamaktadır.

Endüstriyel materyaller ve veri analiz tekniklerini klasik resim ve heykel ile birleştiren Berkay Buğdan, değişim, kaos ve insanlığın 
izine dair çalışmalarında deneysel üretim ve görselleştirme metotları ile öne çıkmaktadır. Buğdan tekniği içerisindeki gerek 
yazılım girdisi gerekse kimyasal müdahale ve doğaya maruziyet ile eser üzerindeki kontrolü ve hikayeleştirme güdüsüne karşıt 
olarak entropi ve kaosu sunmaktadır.

Berkay Buğdan
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Berkay Bugdan was born in 1986, Istanbul. Studied illustration at Maryland Institute College of Art with full scholarship. Worked 
in/around animation, film and design for about a decade before turning towards fine art. While focusing primarily on painting, took 
part in a wide variety of projects spanning yacht design to video game development. Currently set up in Istanbul.

Drawing on themes of transience, chaos and the human footprint, Berkay Bugdan’s works incorporate various industrial materials 
and data analysis techniques with classical painting and sculpture. Bugdan’s works are characterized by his use of experimental 
surfaces and image composing methods that each introduce an aspect of relinquishing control for the artist. Weather by chaotic 
output from software, uncooperative rectified materials or simple corrosion, the production methods often render the final piece 
just as much as the artist does. This conflict or balance of the artist’s narrative perspective and unruly techniques define the 
artist’s unique style.
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