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Yıldızlı gökyüzüne karşı bir figür olarak boş gökyüzü.*1

Gerçeklik ve hayal arasında bir boşluk, bir uzay boşluğu. Büyük bir savrulma ama ironi dolu. Oldukça çağdaş ama bir o kadar 
da primitif. Halil Sercan Tunalı, çizimleri ile bizi gerçeklik ve hayal dünyası arasında soyutlanmış, özümsenmiş, ileri ya da geri, 
güncel ya da ilkel ama bir o kadar da deneysel bir kurguya davet ediyor.

Çağın dinamik statikliği içinde artık gelebilecek hiçbir darbe kestirilemiyor. İki uçlarda sınırlanan dünya bir yandan Abraham 
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisinin birinci basamağında somut bir eylem olarak hayatta kalma mücadelesi verirken, bir diğer tarafta 
ise son basamak, kendini gerçekleştirme, hakikat ve ahlak gibi soyut temelli yaklaşımlar üzerinden şekilleniyor. Bir yanda salgınlar, 
hastalıklar, savaşlar, kitlesel göç felaketleri, seller, kasırgalar, tsunamiler, orman yangınları, ölümler, üzüntüler… Ve bir yanda ise 
yaşam, seyahatler, yeni keşifler, deneyimler, toplumsal refah, kendini gerçekleştirme, hayat standardı, mutluluk, heyecan, adrenalin, 
başka ülkeler, kültürler deneyimleme veyahut da uzay boşluğundaki bir başka gezegende, Mars’ta yaşayabilme ihtimali… Her bir 
eylem uçlardaki tezatlıklar ve ironilerin çarpışmaları ile dolu fütursuzluklar içinde. Gerçekliğin soyutlaşan algısı ile hayal dünyasının 
somutlaşma çabası içindeki çarpıcı bir illüzyonu.

Halil Sercan Tunalı’nın eserleri sözü edilen realizm ve gerçekliğin ayna tutulmuş, yalınlaştırılmış, minimal anlatılarını oluşturuyor. 
Tunalı’nın illüstrasyonlarında kişiselleşen bir gerçeklik yanında toplumsal bir realizm de oldukça yaygın kullanılıyor. Gündelik ve 
güncel konular bilimsel gerçeklikler ile birlikte görsel bir füzyon içinde imgesel bir boyuta ulaşıyor. Yazı ve görsel ile harmanlanan, 
yalın ve sade bir dil, içerik olarak okura ve izleyiciye ulaşan yapıtlar günümüzün gerçekliği içindeki kesitleri masalsı bir üslup ve 
şiirsellik içinde sunuyor. Tunalı’nın sosyo-politik konulara, kültürel deformasyon ve bireysel çarpışmalara yer verdiği yapıtları 
koyu ve açık renklerin öznelleştirilmiş yaklaşımı içinde karanlık ve aydınlığın bir dualitesi, yan yana bir armonisi olarak izleniyor. 
Suluboya, asit bazlı kalem ve akrilik gibi teknikler ile hazırladığı illüstrasyonlarında kompozisyonda yer yer koyu tonların işgali ile 
tüm negatifliklere işaret ederken, kimi yerlerde ise pastel ve uçucu, lirik tonların yan yana gelmesiyle tatlı bir yaz esintisinin keyifli 
ve poetik bir balansını pozitif konulara işaret ederken kullanıyor. Halil Sercan Tunalı’nın “Bir İlkel Uzay Macerası” başlıklı sergisinde 
izlenen illüstrasyonlarında gelenekseli önemseyen bir sanatçı duruşu ile kâğıt ana resim malzemelerinden birisine dönüşüyor. 
Tunalı’nın kâğıdın yüzeyinde açık ve koyu tonlar ile güncel konularda; çeşitli canlıları, insan ve bitkileri sunduğu illüstrasyonları 
gerçeklik ve masal arasında raks ediyor. İzleyicinin realiteyi sorgulayabileceği günceli en minimal anlatı olarak yine topluma 
sunuyor. Yapıtlarda izlenen figürler, ağaçlar, çeşitli hayvanlar, absürt nesneler, uzay boşlukları, yıldızlar ile insanın çocukluğundaki 
sihirli şeylerin yetişkin olarak karşısına çıktığında aldığı yeni anlamları da illüstrasyonlarına yansıtıyor. Çocukken evrenin bilinmezleri, 
uzay, dünya ve yıldızlar kâinatın büyüleyiciliği olarak ilgimizi çekerken, büyüdükçe hayatın başka gerçekleri, insanların masumiyetini 
yitirmesi ve dünya gerçeklerinin olumsuz yönlerine bulanması, görüş alanlarının bir kısır döngüye sürüklenmesi illüstrasyonların 
ana konularından bazıları. Halil Sercan Tunalı’nın hicivli evren anlatıları kâğıt yüzeyinde yepyeni, coşkun bir alegoriye dönüşüyor.

İllüstrasyonlarda izlenen konular yalın bir dil ile söz ve görsel bir uyum içinde buluşuyor. Halil Sercan Tunalı güncelden ve 
gündemden anlık olarak beslenen bir sanatçı. Gündemin ana malzemesini birebir aldıktan sonra onu muzip, absürt ve hicivli 
bir kurgu ile sunmak üzerine çalışıyor. Gerçekliğin refleksiyonunu birebir sunmadan önce cümleler ortaya çıkıyor. Cümlelerden 
sonra görseller yan yana gelmeye başlıyor. Hayatın iyi ve kötü olarak ayrılan iki yönünde renkler de buna göre beliriyor. Olumsuz 

Karanlığı Yutan Yıldızlar, 
Yıldızları Yutan Dünya

Halil Sercan Tunalı
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konular için koyu ve karanlık renkler, opak ve katman katman illüstrasyona işlenirken, olumlu konular için ise açık ve aydınlık renkler 
olabildiğince ince, şeffaf ve canlı biçimde kâğıtta yer buluyor.

Halil Sercan Tunalı’nın illüstrasyonları dünya ve insanlar üzerinden ele aldığı ürkütücü yaşamı ironik bir dil ile sunuyor. Uzayın 
karanlığı, yıldızların parıltıları, insanların egoları, dünyanın korkutucu ve çekici yönleri arasındaki uçsuz bucaksız kurgudaki bir 
arada olma hali sanatçının dünyayı hissetme ve yorumlamasının bir algı ve görme biçimi olarak yansıması şeklinde okunuyor. 
İllüstrasyonlarda, dünyayı ve gelecek kuşakların yaşamını yok ettiğimiz bu çarpıklaşan hayatta insanların egoları ve kendi 
egolarımızla da yüzleşiyoruz. Dünyanın geldiği bu karanlık zamanlarda konulara dair etken ve edilgen bir davranış sergiliyoruz. 
Masumiyet, naiflik ve çarpık gerçeklik arasındaki ince çizgide Halil Sercan Tunalı’nın imgeleri gözümüzün önüne geliyor. Bir kayık 
ile kendi gerçekliğini kurtarmaya çalışan uzayın boşluğundaki bir figür, bir ağacın gövdesinden göğe doğru uzanan bir el, dünyayı 
ellerinde tutup bir top gibi döndüren primitifler, siyah bir boşluktan dürbün gibi bir aletle gözetlediğimiz mavi gezegen, dilim 
dilim omurgası gösterilen insanlık, canlı hayat, ellerinde mavi güllerle sarmaşıklar içinde boşlukta süzülen figürler, evlerimiz, kendi 
krallığımızı ilan ettiğimiz çöller… Kısacası yaşamın içinde ve dışında olduğumuz, etken ve edilgen bir biçimde gerçekliğe daldığımız, 
sosyal medyadan kopamayıp yeni gerçekliğimizi onun üzerinden yarattığımız, absürt ve çarpık boyutların, dünyadan bir kaçışın, 
gözlem ve gözetlemenin ironi dolu gösterileri bu illüstrasyonlar. Yaşamdaki gerçekliğimizin çarpıcı ve minimal göstergeleri. İletişim 
çağı içinde kopuk ve iletişimsiz bir kurgunun da ta kendisi.

Halil Sercan Tunalı’nın illüstrasyonları sınıfsal ayrımların ve ötekileştirmenin de bir anahtarını izleyiciye veriyor ve sorguluyor. 21. 
Yüzyılda olup da Marshall McLuhan’ın küresel köy kavramındaki sınırsız iletişim ve teknoloji çağı içinde düşünebileceğimiz dünya 
tuhaf bir ters tepki içinde ironilerle izleniyor. Teknoloji ve internetin dünyaya eriştiğini, kimi toplumların üst noktalarda saygın ve 
insan haklarının konuşulmadığı bir dünya tasviri içinde yaşadığını düşünürsek; dünyanın bir diğer ucunda hala barbarlık ve cinsiyet 
eşitsizlikleri, insan hakları ihlalleri gibi konular gündemde. Halil Sercan Tunalı’nın bir dürbünün gözlerinden izlediğimiz dünyası cam 
kırıkları gibi parçalanıyor ve imgesel bir anlatı içinde dürbünden izlenen dünya yok olmaya başlıyor. Uzaktan izlediğimiz o dünya kendi 
gerçekliğimize ait olan dünya, kaçamadığımız ama içine de giremediğimiz. Girmekten korkup edilgen biçimde uzağında kaldığımız. 
Kendi yaşamlarımızın etkin bir kahramanı olma çabası ve egoları içinde çevremizi, hayatı unuttuğumuz bir dünya. Küreselleşen 
köyümüze, dürbünün camları parçalanmış gözlerinden ufukta görünen daralmakta olan zamanından, yangınlar ve salgınlardan 
bakıyoruz. Halil Sercan Tunalı’nın görsel anahtarları ile imgeler zihnimize kazınıyor, illüstrasyonlarındaki cümleleri zihnimizde tekrar 
ve tekrar dönmeye başlıyor. Kendi gerçekliğimizi unutuyoruz, hücum ettiğimiz dünyayı, istila etmeye çalıştığımız uzayı düşünüyoruz, 
illüstrasyonlar çarpıcı gerçekliğimizi sunuyor: Küçücük bir gemi ile kurtarılmaya çalışılan hayat, tıpkı Nuh’un Gemisi gibi.

Halil Sercan Tunalı’nın suluboya ve akrilikleri iletişim ve bilgi çağında iletişimsizliğin, cehaletin ve modern yaşam içinde ilkelliğin 
bir temsilini sunuyor. Dijitalden geleneksele dönen bir yaklaşım içinde izlenen tüm çizimler yaşamın değişkenliği gibi çok katmanlı 
imgelerle üst üste geliyor. İllüstrasyonların minimize ettiği çarpık durumlar ise yazı ile uçucu, görseller ile kalıcı, güncel tarihin bir izi, 
kayıt altına alınan bir hafızasını sunuyor.

Halil Sercan Tunalı’nın “Bir İlkel Uzay Macerası” ismini verdiği sergisi insanın evrendeki nokta kadar dahi olmayan varlığı üzerinden 
yaratılan egoları, yok edilen yaşamı, gerçek ve kurgu arasındaki göstergeleri, bilim, sanat, kültür ve toplum ekseninde sosyal 
medyanın ve bugünün bir dili olarak çok boyutlu bir algı meselesi şeklinde sunuluyor. Absürt ve ironik olan tüm bu hayat Halil Sercan 
Tunalı’nın zihninden yeni bir sorgu, keskin bir anlatı olarak çıkıyor. Tüm bu modernite karşısındaki çaresizliğimiz, bencilliklerimiz, 
dünyayı ve kendimizi kurtarma çabamız lirik bir esinti gibi karşımızda duruyor.

Peki! Hepsi bir yana! Bugün, şu an, modern dünyanın kaosu, güncelin karmaşası ve ilkelliğimizin dimağını tatmak için çarpık, çarpıcı 
ve ilkel bir uzay yolculuğuna, armoni ve tuhaflıkların dünyasına bu absürt maceraya hazır mısınız?

Melike Bayık, 2021

1 Byung-Chul Han, “Güzeli Kurtarmak” İnsanat – İnsan Yayınları, 2015, s.45.
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Void sky as a figure against the starry sky.*1 

A gap, a space between reality and fantasy. A huge drift but full of irony. Quite contemporary yet primitive at the same time. 
With his drawings, Halil Sercan Tunalı invites us to a fiction between reality and imagination that is abstracted, internalized, 
advanced or backwards, contemporary or primitive yet also quite experimental.

In the dynamic statics of our time, no impact can be predicted for sure anymore. The world narrowed down to two extremes, 
struggles to survive on the one hand as a concrete action in the first step of Abraham Maslow’s Hierarchy of Needs; while on the 
other hand, it is shaped through abstract-based approaches such as the last step, self-actualization, truth and morality. On the 
one hand, epidemics, diseases, wars, mass migration calamities, floods, hurricanes, tsunamis, forest fires, deaths, sorrows… And 
on the other hand, life, travels, new discoveries, experiences, social welfare, self-actualization, standard of living, happiness, 
excitement, adrenaline, possibility to explore other countries and cultures, or living on another planet in outer space such as 
Mars… Each action is full of apathy, full of extreme contrasts and collisions of ironies. A striking illusion of the abstracted perception 
of reality and the imaginary world in an effort to become concrete.

Halil Sercan Tunalı’s works constitute mirrored, simplified and minimal narratives of the aforementioned realism and reality. In addition 
to a personalized reality, a social realism is also widely used in Tunalı’s illustrations. Casual and actual topics of discussion reach an 
imaginary dimension in a visual fusion with scientific facts. The works, which are blended with text and visuals and reach readers 
and viewers in a plain and simple language and content, present sections of today’s reality in a poetic fairy-tale style. Tunalı’s works 
on socio-political issues, cultural deformation and individual clashes are viewed as a duality of dark and light and their harmony 
side by side within the subjectivized approach of dark and light colors. In his illustrations, which he prepares with techniques such 
as watercolor, acid-based markers and acrylic, he underlines any negativities in the composition by letting the dark tones take 
over, and in contrast he utilizes a pleasant and poetic balance of a sweet summer breeze with the combination of pastel and 
volatile, lyrical tones while pointing to positive subjects. In the illustrations of Halil Sercan Tunalı’s exhibition titled “A Primitive Space 
Adventure”, thanks to the artist’s stance that gives importance to traditions, paper turns into one of the main painting materials. 
Tunalı’s illustrations of various living things, humans and plants, which he composes based on current issues with light and dark 
tones on the surface of the paper, dance between reality and fairy tales. It presents the actual, where the audience can question 
reality, back to the society as the most minimal narrative. Also reflected in his illustrations are the figures, trees, various animals, 
absurd objects, outer space, stars and the new meanings that people get when they encounter magical things from their childhood, 
this time as adults. While we were fascinated by the mysteries of the universe, space, earth and stars when we were children; other 
realities of life come to play as we grow up, such as loss of innocence and the negative aspects of the world’s realities, drifting the 
field of view into a vicious circle – these phenomenons are some of the main subjects of the artist’s illustrations. Halil Sercan Tunalı’s 
satirical narratives of the universe turn into a brand new, exuberant allegory on the paper surface.

Subjects in the illustrations come together in a simple language, in verbal and visual harmony. Halil Sercan Tunalı is an artist 
instantly fueled by the actual and the daily agenda. After taking the main material of the agenda as it is, he works on presenting 
it with a mischievous, absurd and satirical fiction. Before presenting the reflection of reality, sentences emerge first. Following the 
sentences, images start to come side by side. Just as life is divided in two aspects as good and bad, the colors appear accordingly. 
For negative subjects, dark and somber colors are applied in the illustration layer by layer non-transparently, while for positive 
subjects, light and bright colors are found on the paper as thin, transparent and vivid as possible.

Stars Engulfing the Darkness, 
the World Engulfing the Stars

Halil Sercan Tunalı
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Halil Sercan Tunalı’s illustrations take the frightening life in terms of world at large and its people as subject and presents it in an 
ironic language. The coexistence in the endless fiction between the darkness of space, the brightness of the stars, the egos of 
people, the frightening and attractive aspects of the world – it is understood as a reflection of the artist’s feeling and interpretation 
of the world as a way of perception and sight. In these illustrations, we also come face to face with both other people’s egos and 
our own egos, in this distorted life where we destroy the world and the lives of future generations. In these dark times the world 
has come to be in, we exhibit both an active and passive attitude towards the issues. On the fine line between innocence, naivety 
and distorted reality, the images of Halil Sercan Tunalı come before our eyes. A figure in the void of space trying to save their own 
reality with a simple boat, a hand reaching towards the sky from the trunk of a tree, primitives holding the world in their hands and 
spinning it like a ball, the blue planet that we observe with an instrument like binoculars from a black void, humanity whose spine is 
shown slice by slice, living life, figures clad in vines with blue roses in their hands floating through the space, our homes, the deserts 
which we claim as our own kingdom… In short, these illustrations are ironic displays of observation and surveillance, absurd and 
distorted dimensions, an escape from the world, where we are both inside and outside of life, actively and passively immersed in 
reality, unable to stay away from social media and only able to create our new reality through it. Stunning and minimal displays of 
our reality in life. It is also the very definition of a disconnected and uncommunicative fiction in the age of communication.

Halil Sercan Tunalı’s illustrations also hand the keys of alienation and class distinction to the audience while questioning them. 
The world as we perceive it in the 21st century, supposedly in Marshall McLuhan’s concept of the global village, in the age of 
unlimited communication and technology, is being watched full of irony in a strange backlash. While technology and the internet 
usage are prevalent throughout the world and while some societies live in a world that is prestigious and where human rights are 
not considered as an issue anymore; at the other end of the world, barbarism, gender inequalities and human rights violations are 
still on the agenda. The world of Halil Sercan Tunalı, which we watch through a binocular, shatters like glass shards, and the world 
viewed through the binoculars in a fictitious narrative begins to disappear. That world we watch from afar is the world that belongs 
to our own reality, one that we cannot escape from but also cannot enter into. That we are afraid to enter into and passively 
stay away from. A world where we forget our environment and life in the effort and ego of being an active hero of our own lives. 
We look at our globalizing village from its shrinking time, its firestorms and pandemics, visible just over the horizon through the 
shattered glasses of binoculars. With the visual keys of Halil Sercan Tunalı, images are etched in our minds, and the sentences in 
his illustrations begin to circle in our minds over and over again. We forget our own reality, we think of the world we are assaulting, 
the space we are trying to invade, and thus the illustrations show our shocking reality: A life that is being tried to be saved with a 
small ship, just like Noah’s Ark.

Halil Sercan Tunalı’s watercolors and acrylics show a representation of miscommunication, ignorance and primitiveness in modern 
life, in the age of communication and information. All drawings, followed in a digital-to-traditional approach, overlap with multi-
layered images such as the variability of life. The distorted situations minimized by the illustrations, on the other hand, present a 
trace of current history and a recorded memory that is volatile with writing and permanent with visuals.

Halil Sercan Tunalı’s exhibition titled “A Primitive Space Adventure” is presented as a multidimensional issue of perception, 
depicting the egos created through the existence of man, which does not even constitute a small dot in the universe, the destroyed 
life, the indicators between reality and fiction, social media and today’s language in the axis of science, art, culture and society. 
This whole life, as absurd and ironic as it is, comes out of Halil Sercan Tunalı’s mind as a new way of interrogation, a sharp narrative. 
Our desperation, selfishness, and our effort to save the world and ourselves in the face of all this modernity stand before us like 
a lyrical blow of wind.

Well then! Leaving everything aside! Are you ready for this absurd adventure today, right now, into the world of harmony and 
weirdness, to a warped, striking and primitive travel through space to have a taste of the chaos of the modern world, the confusion 
of the actual and our primitiveness?

Melike Bayık, 2021

1 Byung-Chul Han, “Güzeli Kurtarmak (Saving Beauty)” İnsanat - Insan Publications, 2015, pp.45
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Takipçi / Follower, 2020
Kâğıt üzerine mürekkep, asitli grafik kalem ve suluboya / 
Ink, art markers and watercolor on paper, 61 x 94,5 cm
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Pencere / The Window, 2021
Kâğıt üzerine akrilik, suluboya ve 

mürekkep / Acrylic, watercolor and 
ink on paper, 75 x 56 cm



10

Çekmece / Drawer, 2021
Kâğıt üzerine akrilik, suluboya ve 
mürekkep / Acrylic, watercolor and 
ink on paper, 75 x 56 cm



11

Uçurtma / Kite, 2021
Kâğıt üzerine akrilik, suluboya ve 

mürekkep / Acrylic, watercolor and 
ink on paper, 75 x 56 cm





13

Hatıralar / Memories, 2021
Kâğıt üzerine akrilik, suluboya ve 

mürekkep / Acrylic, watercolor and 
ink on paper, 75 x 56 cm



14

Karşılama / Welcome, 2021
Kâğıt üzerine akrilik, suluboya ve 
mürekkep / Acrylic, watercolor and 
ink on paper, 75 x 56 cm



15

İçeride ve Dışarıda / Inside and 
Outside, 2021

Kâğıt üzerine akrilik, suluboya ve 
mürekkep / Acrylic, watercolor and 

ink on paper, 75 x 56 cm



16

Yolculuk / Journey, 2021
Kâğıt üzerine akrilik, suluboya ve 
mürekkep / Acrylic, watercolor and 
ink on paper, 75 x 56 cm



17

Gezegen / Planet, 2021
Kâğıt üzerine akrilik, suluboya ve 

mürekkep / Acrylic, watercolor and 
ink on paper, 75 x 56 cm



18

Bir İlkel Uzay Macerası / A Primitive 
Space Adventure, 2021
Kâğıt üzerine akrilik, suluboya ve 
mürekkep / Acrylic, watercolor and 
ink on paper, 75 x 56 cm
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Keşif / Discovery, 2021
Kâğıt üzerine akrilik, suluboya ve 

mürekkep / Acrylic, watercolor and 
ink on paper, 75 x 56 cm



22

Trafik / Traffic, 2021
Kâğıt üzerine akrilik, suluboya ve 
mürekkep / Acrylic, watercolor and 
ink on paper, 75 x 56 cm



23

Karanlık Evler / Dark Houses, 2021
Kâğıt üzerine akrilik, suluboya ve 

mürekkep / Acrylic, watercolor and 
ink on paper, 75 x 56 cm



24

Misafir / Guest, 2021
Kâğıt üzerine akrilik, suluboya ve 
mürekkep / Acrylic, watercolor and 
ink on paper, 75 x 56 cm



25

Bavul / Luggage, 2021
Kâğıt üzerine akrilik, suluboya ve 

mürekkep / Acrylic, watercolor and 
ink on paper, 75 x 56 cm



26

Fırtına / Storm, 2021
Kâğıt üzerine akrilik, suluboya ve mürekkep / Acrylic, watercolor 
and ink on paper, 26 x 36 cm



27

Beşinci Boyut / Fifth Dimension, 2021
Kâğıt üzerine akrilik, suluboya ve mürekkep / Acrylic, watercolor 

and ink on paper, 26 x 36 cm



28

İklim / Climate, 2021
Kâğıt üzerine akrilik, suluboya ve mürekkep / Acrylic, watercolor 
and ink on paper, 26 x 36 cm



29

Kafes / Cage, 2021
Kâğıt üzerine akrilik, suluboya ve mürekkep / Acrylic, watercolor 

and ink on paper, 26 x 36 cm



30

Balinanın Rüyası / Whale’s Dream, 2021
Kâğıt üzerine akrilik, suluboya ve mürekkep / Acrylic, watercolor 
and ink on paper, 26 x 36 cm





32

Bavuldaki Deniz / Sea in the Luggage, 2021
Kâğıt üzerine akrilik, suluboya ve mürekkep / Acrylic, watercolor 
and ink on paper, 26 x 36 cm



33

Yeraltı / Underground, 2021
Kâğıt üzerine akrilik, suluboya ve mürekkep / Acrylic, watercolor 

and ink on paper, 26 x 36 cm



34

Dokunmak / Touch, 2021
Kâğıt üzerine akrilik, suluboya ve mürekkep / Acrylic, watercolor 
and ink on paper, 26 x 36 cm



35

Kuraklık / Drought, 2021
Kâğıt üzerine akrilik, suluboya ve mürekkep / Acrylic, watercolor 

and ink on paper, 26 x 36 cm



36

Kıskıvrak / Tightly, 2021
Kâğıt üzerine akrilik, suluboya ve mürekkep / Acrylic, watercolor 
and ink on paper, 26 x 36 cm
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38

Umut / Hope, 2021
Kâğıt üzerine akrilik, suluboya ve 
mürekkep / Acrylic, watercolor and 
ink on paper, 51 x 36 cm



39

Meyve / Fruit, 2021
Kâğıt üzerine akrilik, suluboya ve 

mürekkep / Acrylic, watercolor and 
ink on paper, 51 x 36 cm



40

Uzak / Far Away, 2021
Kâğıt üzerine akrilik, suluboya ve 
mürekkep / Acrylic, watercolor and 
ink on paper, 51 x 36 cm



41

Karar / Decision, 2021
Kâğıt üzerine akrilik, suluboya ve 

mürekkep / Acrylic, watercolor and 
ink on paper, 51 x 36 cm





43

Hayatlar / Lives, 2021
Kâğıt üzerine akrilik, suluboya ve 

mürekkep / Acrylic, watercolor and 
ink on paper, 51 x 36 cm



44

Kabuk / Shell, 2021
Kâğıt üzerine akrilik, suluboya ve 
mürekkep / Acrylic, watercolor and 
ink on paper, 51 x 36 cm



45

Ulaşım / Transport, 2021
Kâğıt üzerine akrilik, suluboya, pastel 

ve mürekkep / Acrylic, watercolor, 
pastel and ink on paper, 51 x 36 cm
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Parçalar / Pieces, 2019
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 
Colored marker and ink on paper, 21 x 15 cm





48

Miro 2, 2019
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 
Colored marker and ink on paper, 21 x 15 cm
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Miro, 2019
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 

Colored marker and ink on paper, 21 x 15 cm



50

Gevezelik / Chit Chat, 2020
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 
Colored marker and ink on paper, 21 x 15 cm



51

Salıncak / Swing, 2019
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 

Colored marker and ink on paper, 21 x 15 cm



52

Bakış / Sight, 2020
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 
Colored marker and ink on paper, 21 x 15 cm



53

Başkalarının Hayatı / Others’ Lives, 2019
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 

Colored marker and ink on paper, 21 x 15 cm



54

Kalıp / Pattern, 2019
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 
Colored marker and ink on paper, 21 x 15 cm



55

İlişkiler / Relationships, 2019
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 

Colored marker and ink on paper, 21 x 15 cm



56

Yardım / Help, 2019
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 
Colored marker and ink on paper, 21 x 15 cm



57

Kaygı / Anxiety, 2019
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 

Colored marker and ink on paper, 21 x 15 cm



58

İyilik ve Kötülük / Good and Evil, 2019
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 
Colored marker and ink on paper, 21 x 15 cm



59

Yaşam / Life, 2020
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 

Colored marker and ink on paper, 30 x 21 cm



60

Karanlık / Dark, 2020
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 
Colored marker and ink on paper, 30 x 21 cm



İlave İşler
Additional Artworks
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Küçük Prens Nerede? / Where is the 
Little Prince?, 2021
Kâğıt üzerine akrilik, suluboya ve 
mürekkep / Acrylic, watercolor and ink on 
paper, 51 x 36 cm



63

Sosyal Havuz / Social Pool, 2019
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 

Colored marker and ink on paper, 30 x 21 cm



64

Evde Kal / Stay at Home, 2020
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 
Colored marker and ink on paper, 30 x 21 cm



65

Evler / Houses, 2020
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 

Colored marker and ink on paper, 24 x 18 cm



66

Gemi / Ship, 2020
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 
Colored marker and ink on paper, 24 x 18 cm



67

Kuş / Bird, 2020
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 

Colored marker and ink on paper, 24 x 18 cm



68

Ateş / Fire, 2020
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 
Colored marker and ink on paper, 24 x 18 cm



69

Keskin / Blade, 2020
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 

Colored marker and ink on paper, 24 x 18 cm



70

Kocaman / Bulky, 2020
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 
Colored marker and ink on paper, 24 x 18 cm



71

Dalga / Wave, 2020
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 

Colored marker and ink on paper, 24 x 18 cm



72

Deniz Altı / Under the Sea, 2020
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 
Colored marker and ink on paper, 24 x 18 cm



73

Balık / Fish, 2020
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 

Colored marker and ink on paper, 24 x 18 cm



74

Radyo / Radio, 2020
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 
Colored marker and ink on paper, 24 x 18 cm



75

Kemirgen / Rodent, 2020
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 

Colored marker and ink on paper, 24 x 18 cm



76

Ay Savaşçısı / Sailor Moon, 2020
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 
Colored marker and ink on paper, 24 x 18 cm



77

Ufacık / Wisp, 2020
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 

Colored marker and ink on paper, 24 x 18 cm



78

Kırılgan / Frail, 2019
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 
Colored marker and ink on paper, 21 x 15 cm



79

Kıpırdamamak / Freeze, 2019
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 

Colored marker and ink on paper, 21 x 15 cm



80

Hafiflik / Mildness, 2019
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 
Colored marker and ink on paper, 21 x 15 cm



81

Kar / Snow, 2019
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 

Colored marker and ink on paper, 21 x 15 cm



82

Kariyer / Career, 2019
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 
Colored marker and ink on paper, 21 x 15 cm



83

Lokma / Bite, 2019
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 

Colored marker and ink on paper, 21 x 15 cm



84

Özlemek / Yearn, 2019
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 
Colored marker and ink on paper, 21 x 15 cm



85

Renkler / Colors, 2019
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 

Colored marker and ink on paper, 21 x 15 cm



86

Çember / Ring, 2019
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 
Colored marker and ink on paper, 21 x 15 cm



87

Sıkışmışlık / Trapped, 2019
Kâğıt üzerine renkli marker ve mürekkep / 

Colored marker and ink on paper, 21 x 15 cm
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Melike Bayık: Öncelikle kendinizden, üretimlerinizden ve sanatçı olarak üretim yaklaşımınızdan genel olarak söz eder misiniz?

Halil Sercan Tunalı: Çocukluk yıllarımda şiirler ve hikayeler yazmaya başladım. O dönemde kendi kendime koyduğum bir hedef 
vardı. “İyi bir anlatıcı olmak istiyordum.” Şu an yazdığım yazılarda ve çizimlerimde de bu hedefi içimde her an barındırıyorum. 
Böylece üretimlerimi olabildiğince yalın bir şekilde tamamlamaya çalışıyorum. Minimalizm ve sürrealizm içinde ilerlemeyi 
benimsiyorum.

M.B.: Galeri 77’de açtığınız “Bir İlkel Uzay Macerası” başlıklı serginizden söz etmek isterim. Serginin kavramsal ve formal 
çerçevesinden bahseder misiniz?

H.S.T.: Ne kadar önemli olduğumuzu değil, yaşadığımız modern dünyaya rağmen ne kadar ilkel kalabildiğimizi gösteren 
kompozisyonlar içinde çalışıyorum. İçimizde yaşattığımız farklı formlardaki karakterleri, bambaşka durumlar karşısında 
oluştururken, aslında hiçbir şeyi değiştirmeden sadece farklı iletişim modelleri üzerinden aktarabileceğimiz bir zaman içindeyiz. 
Her yaptığımız yeniliğin aslında hızla tarihe karıştığı, ancak güncel kalabilmesi için elimizden geldiğince önemsediğimiz bir 
kavramlar zinciri kurduğunu düşünüyorum. Kibir, ölümlü olduğunu hatırlayana kadar insana hükmediyor, ancak ölümsüz 
olduğunu düşündüren de bu içimizdeki doyumsuzluk. Bu paradoksun kıvrımları, zihnimizi bulandırmaya her zaman devam 
edecek. Bu düşüncelerden yola çıkarak olumsuz taraflar için kullandığım, neredeyse kor gibi mat bir siyah var, bunun aksine 
umut, mutluluk, huzur gibi temaları daha renkli ve ışıklar içinde kullanmayı tercih ediyorum. Çizdiğim her renkli temanın etrafında 
mutlaka siyah bir kontur oluyor, bunun sebebi ise hayatın içindeki denge için bir gereklilik gibi görmem. Her an bizi çevreleyen 
olumsuz düşüncelerle yaşamlarımızı sürdürüyoruz. Kullandığım temalardaki figürleri, objeleri yahut simgeleri tamamen bir alfabe 
oluşturma isteğimden kaynaklanıyor. Balıkları bazen fikirler olarak tanımlarken, bazen insan kalabalığı olarak düşünüyorum. 
Gözler bazen insanları vücut olarak çizmek istemediğimde kullanırken, başka bir yerde bir objeyi yaşayan bir varlık olarak 
düşündürmemi sağlıyor. Hep kullandığım bir oyuncu insan karakterim var, o da her temada farklı rollere bürünüyor; tıpkı bir 
tiyatro oyuncusu gibi. Zaten bu yüzden yüzü yok, çünkü her role girebilsin diye tanınan bir yüzü olmasını istemiyorum. Kırmızı 
bir leke modern insanın utanç duygusunu, yani dünyaya karşı duyarsızlaşmasını anlatırken, kuş kafalı bir insan figürü bu utancı 
kabul etmiş ve hayatını daha iyi yaşamaya çalışan bir insanı temsil ediyor. Birçok simge, zihnimizde farklı temsillerle imgeleniyor 
ve bunlardan bazılarını kırmaya çalışıyorum.

M.B.: Serginizde izlediğimiz çizimleriniz absürt birçok imgeyi yan yana sunuyor. Buradaki illüstrasyonlarda görseller nasıl 
oluşuyor? Nereden geliyor?

H.S.T.: Bazı şeylerin sebeplerini onu üreten biri bile olsa bazen bilmesi oldukça güç. Ancak şöyle açıklayabilirim. Her çizimimin 
ardından “Yeni ne yapabilirim?” diye kendimi zorlarım ve yeni çıkan karakterler ve çizim tarzları bir önceki çizim disiplininin 
kırıntılarını barındırır. Öyle çok çalışır ve denersiniz ki, yepyeni sonuçlar bulmaya başlarsınız. Böylece çok alakasız şeylerin 
üzerine çalışsanız bile birbirleriyle uyum sağlamaya başladığını görebilirsiniz. Ayrıca gezdiğim sergilerden çok etkileniyorum. 
Özellikle Barcelona’da gittiğim Picasso ve Miro sergileri beni çok etkilemişti.

M.B.: Peki, illüstrasyonlarınızda yazı dili nasıl beliriyor? Yazılacak cümle ve görseli nasıl yan yana buluşturuyorsunuz?

H.S.T.: Yazı dilimi her süreçte geliştirmeye gayret ediyorum. Okumayı sevdiğim yazarların teknikleri de çevremdeki insanların 
günlük konuşma dili de beni etkiliyor. Elimden geldiğince bu alanda çalışmaya ve kendimi geliştirmeye devam ediyorum. 

Uzayın Derinliklerinden 
Güncel Dünyanın Absürtlüğüne 
Halil Sercan Tunalı’nın Melike Bayık’la sohbeti
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Yazdığım bir cümleyi en iyi nasıl bir çizim anlatabilir diye düşünüyorum. Lafı dolandırmadan anlatabilecek bir görsel ortaya 
çıkarıyorum. Burada önemli olan çok az çizgiyle anlatabilmek.

M.B.: Tekniğinizden biraz konuşalım dilerseniz. İllüstrasyonlarda the_cloud_collector Instagram hesabınızda da eserlerinizi 
izliyoruz. Sergide geleneksel bir üslup üzerinden el çizimi illüstrasyonlarınız izleniyor. Instagram hesabınız ve sergideki eserler 
arasındaki ayrım nedir? Bu illüstrasyonların teknik materyallerinden söz eder misiniz?

H.S.T.: Instagram hesabımda yaptıklarım aslında yine aynı teknikler içinde ilerliyor, ancak günlük çalışma disiplini içerisinde 
ilerlediğim için daha hızlı üretmem gerekiyor. Yani sergideki resimlerime göre daha az emek harcayarak yaptığım çalışmalara 
dönüşüyor. Oradaki amacım gündemi yakalamaya ve izleyicide doğrudan hızlı bir etki yaratmaya çalışmak.

M.B.: Elde ürettiğiniz ve dijitalde ürettiğiniz çizimleriniz arasındaki benzerlik ve farklılık, dahası çalışma prensibi olarak yaklaşımınız 
nasıl?

H.S.T.: Aslında önemli olan fikir olduğu için ikisi de sizi istediğiniz sonuca rahatça ulaştırabilir. Benzerlik belki de sadece bir fikri 
yansıtmak için farklı yolları seçmek olabilir. Farklılık da işte bu yollar. Geleneksel disiplinler oldukça yavaş ilerliyor ve belki de 
bu yüzden daha çok seviyorum. Dijital ise çok hızlı olabilir ve bu yüzden ticari projelerde daha çok tercih ediliyor. İkisi de farklı 
faydalara sahip, yerine göre kullanmayı tercih ediyorum.

M.B.: İllüstrasyonlarınızda koyu ve açık renkleri dikkatli geçişler ile titiz bir armoni içinde kurguluyorsunuz. Burada renk seçimleriniz 
nasıl oluşuyor?

H.S.T.: Zıtlıklara önem veriyorum. Çizimi bitirdiğimde hangi rengi nerede kullanacağımı planlıyor ve o şekilde boyamaya 
başlıyorum, çünkü eğer planlamazsam sonradan pişmanlıklar yaşayabiliyorum. Küçücük kağıtlara renkleri yan yana görebilmek 
için uyguluyorum ve aynı frekansta olup olmadıklarını anlamaya çalışıyorum. Biraz deneyerek ilerliyor.

M.B.: Peki illüstrasyonlarda izlediğimiz konuların temeli nedir? Esin kaynaklarınız neler?

H.S.T.: Esin kaynaklarım kendi hayatım, gözlemlediklerim, yaşadığım olaylar. Sevdiğim ressamlar, yazarlar, müzisyenler… 
Okuduğum kitaplar, gezdiğim gördüğüm yerler… Ailem, arkadaşlarım, tanımadığım insanlar, her şey. Nereden neyin geleceği hiç 
bilinmiyor.

M.B.: Yapıtlarınız dünyanın, yaşamın ve evrenin bilimsel, kültürel ve gündelik konularını ele alıyor. Peki insan bu yapıtlar içinde 
nasıl yer buluyor?

H.S.T.: Aslında benim hayatım herkesin hayatı; hepimiz hemen hemen aynı şeyleri yaşıyoruz. Yontulmamış bir taşı bile sanat 
eserine dönüştürebilirsiniz, yeter ki onun dili olun; insanlara kendisini anlatmasına izin verin.

M.B.: Yapıtlarınız üzerinden kaos ve düzen arasında insan üzerinden nasıl bir ilişki kuruyorsunuz?

H.S.T.: Kaos ve düzen zaten insan icadı gibi. Bu yüzden ona en iyi bildiği konuları anlatmak o kadar kolay ki. Her an bir kaosun 
bitişi ve bir düzenin başlangıcı bu “Modern Hayat” dediğimiz şey.

M.B.: Son olarak Galeri 77’de açtığınız “Bir İlkel Uzay Macerası” başlıklı serginiz ile izleyici üzerinden hedeflediğiniz algısal bir 
kurgu mevcut mu?

H.S.T.: Her şeyin bir aradalığında kaldığımız bir çağda yaşarken, zaman ilerliyor ama biz ona asla yetişemiyoruz, çünkü köklerimiz 
yine bizi o bildiğimiz ilkel hırsa, kibire ve güce bağlama hevesinde.

M.B.: Bu keyifli röportaj için çok teşekkürler.
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Melike Bayık: First of all, could you kindly tell us about yourself, your productions and your approach to them as an artist?

Halil Sercan Tunalı: As a child, I started writing poems and stories. At that time, I had a goal that I set for myself. “I wanted to 
be a good narrator.” I always keep this goal in mind when I’m writing and drawing at the moment. Thus, I try to complete my 
productions as plainly as possible. I embrace progress within the context of minimalism and surrealism.

M.B.: I would like to talk about your exhibition titled “A Primitive Space Adventure” that is to be shown at Galeri 77. Could you 
tell us about the conceptual and formal framework of the exhibition?

H.S.T.: I work on compositions that are trying to show not how important we are, but how primitive we can remain despite 
the modern world we live in. While creating characters in different forms that we sustain inside us in the face of completely 
different situations, we are living in a time where we can actually convey them without changing anything except using different 
communication models. I think that every innovation we create actually becomes history rather quickly, but they also establish 
a chain of concepts that we care about as much as we can to keep it up-to-date. People are dominated by arrogance until they 
come to remember that they are mortal, but it is this insatiability inside every one of us that makes them think they actually 
are immortal. The twists and turns of this paradox will always continue to cloud our minds. Based on these thoughts, I have 
this matte black, almost like an ember, that I use for the negative aspects, and on the contrary I prefer to use themes such as 
hope, happiness and peace in a lighter and more colorful manner. There is always a black contour around every colorful theme 
I draw, because I see it as a necessity for balance in life. We live our lives with negative thoughts which surround us at every 
moment. The figures, objects or symbols in the themes I use come from my desire to create an alphabet. Sometimes I describe 
fish as ideas, and other times as crowds of people. While I sometimes use eyes when I don’t want to draw people as bodies, 
they make me think of what is normally an object as a living being. I have a human actor character that I always use, and they 
take on different roles in each theme; just like a theater actor. That’s why they don’t possess a face, because I don’t want them 
to have a recognizable face so they can slip into every role. A red stain represents the modern person’s sense of shame, that 
is their apathy before the world, while a bird-headed human figure represents a person who has accepted this shame and is 
trying to live his life better. Many symbols are visualized in our minds with different representations and I am trying to break 
some of them.

M.B.: Your drawings in the exhibition show many absurd images side by side. How are the images formed in the illustrations 
here? Where do they come from?

H.S.T.: Sometimes it is quite difficult to know the reasons for some things, even if the one you are asking is someone who 
produced it. However, I can explain it this way. I try to force myself with the question “What can I do next?” and and the newly 
appeared characters and drawing styles contain traces of the previous drawing discipline. You work and try so hard that you 
start finding brand new results. So you can see that even if you work on very unrelated things, they start to fit in with each other. 
I am also very impressed by the exhibitions I have visited. Especially the Picasso and Miro exhibitions I went to in Barcelona 
impressed me a lot.

M.B.: So, how does the written language appear in your illustrations? How do you bring together the sentence to be written 
and the image side by side?

H.S.T.: I try to improve my way of writing in every process. The techniques of the writers that I love to read and the daily spoken 

From the Depths of Space to the 
Absurdity of the Actual World 
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language of the people around me also influence me. I continue to work and improve myself in this field as much as I can. I try 
to think on which drawing can best be used to describe a sentence that I wrote. I’m creating visuals that can get to the point. 
The important thing here is to be able to describe things with very few lines.

M.B.: Let’s talk a little bit about your technique. We can also check your illustrated works on your Instagram account, the_cloud_
collector. In the exhibition, your hand-drawn illustrations are viewed in a traditional style. What is the distinction between your 
Instagram account and the works in the exhibition? Could you tell us more about the technical materials of these illustrations?

H.S.T.: The ones I show on my Instagram account are still using the same techniques, but I have to produce faster because I 
am progressing in daily work discipline. In other words, they turn into works that I do with less effort than my paintings in the 
exhibition. My aim there is to try to catch the agenda and have a direct impact on the audience.

M.B.: What are the similarities and differences between your hand-made and digitally-produced drawings, and moreover, what 
is your approach as working principle?

H.S.T.: In fact, since the idea is what matters the most, both can easily lead you to the result you want. The similarity might be 
simply choosing different ways to reflect an idea. And the difference is in the said ways. Traditional disciplines progress rather 
slowly and maybe that’s why I like them more. Digital, on the other hand, can progress rapidly, that’s why it is preferred in 
commercial projects. Each have different benefits, I prefer to use them accordingly.

M.B.: You construct dark and light colors in meticulous harmony with careful transitions in your illustrations. How are your color 
choices formed here?

H.S.T.: I consider contrasts important. When I finish the drawing, I plan which color I will use and where, and start painting 
accordingly, because if I do not plan ahead I might come to regret it later. I apply the colors on very small pieces of paper to see 
them side by side and try to understand whether they are at the same frequency. It’s a process of trial, more or less.

M.B.: So what is the basis of the subjects we see in your illustrations? What are your sources of inspiration?

H.S.T.: My sources of inspiration are my own life, what I have observed, events that I have experienced. Painters, writers, 
musicians that I love… The books that I’ve read, the places I’ve seen and visited… My family, friends, people I haven’t met, 
everything. You never know where it will come from.

M.B.: Your works deal with scientific, cultural and daily issues of the world, life and universe. So how can a person find a place 
in these works?

H.S.T.: Actually, my life is everyone’s life; we’re all going through pretty much the same thing. You can even turn an uncut stone 
into a work of art, all you have to do is to become its language, let it explain itself to people.

M.B.: How do you establish a relationship between chaos and order through people in your works?

H.S.T.: Chaos and order already semble human inventions. That’s why it’s so easy to narrate what one knows best. At any given 
moment the end of chaos and the beginning of order is what we call “Modern Life”.

M.B.: Lastly, with your exhibition titled “A Primitive Space Adventure”, which is to be seen at Galeri 77, is there any perceptual 
fiction that you target through the audience?

H.S.T.: While we live in an age where everything is more or less all together, time moves forward but we can never catch up to it, 
because our roots still seek to connect us to that primitive ambition, arrogance and power we are familiar with.

M.B.: Thank you for this pleasant interview. 
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2015 19. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali, Hindistan
2015 Benicia Film Festivali, USA
2015 Schlingel Uluslararası Film Festivali, Almanya
2015 “Altın Çağ” Finalist, Anadolu Animasyon Film Festivali, Türkiye
2014 “Resmi Seçim” Amerikan Film Ödülleri, New York
2013 Bursiyer, Öncü Dijital Dizan Bursu, Medya Dizayn Okulu, Hareketli Grafik ve Görsel Efekt, Yeni Zelanda
2013 “Renkler” Çizgiroman yayını, characterdesignserved.com sitesinde gösterildi. ABD
2013 “Barış’ın Oyuncakları” Resmi Seçki, FILMETS Badalona Film Festivali, Barcelona, Spain
2013 “Mutlu Yıllar 2013!” Günlük Seçki, Deviantart.com
2012 Sosyopath: Sosyal Aşıklar infografik, Gösterim, Ads Of The World
2012 Shanghai Uluslararası Film Festivali - MOBILE SIFF, Çin
2012 18. Uluslararası Kısa Film Festivali, Leuven, Belçika
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2012 En iyi Animasyon Ödülü, 2. Uluslararası Kral Midas Kısa Film Festivali, Türkiye
2012 Bursiyer, New York Film Akademi, New York, ABD
2012 2. En iyi animasyon, Kristal Klaket Yarışması, İstanbul, Türkiye
2012 “Barış’ın Oyuncakları” Gösterim, 58. Uluslararası Kısa Film Festivali, Oberhausen, Almanya
2012 “Barış’ın Oyuncakları” Gösterim 5. Kristal Klaket Kısa Film Yarışması, Türkiye
2012 “Barış’ın Oyuncakları” Gösterim 8. Akbank Kısa Film Festivali, İstanbul Türkiye
2012 “Barış’ın Oyuncakları” 6. “KISADANHİSSE” Kısa Film Festivali, Türkiye
2012 “Barış’ın Oyuncakları” Gösterim Ascona Film Festivali, Otel Ascona, İsviçre
2012 “Barış’ın Oyuncakları” Ön Seçki, Yeşil Yarışma, Seoul, Güney Kore
2012 Los Angeles Türk Filmleri Festivali “Özel Gösterim”, ABD 
2012 23. Ankara Uluslararası Film Festivali, Finalist (Kısa Animasyon Kategorisi), Ankara, Türkiye
2012 17. Hong Kong Bağımsız Kısa Film ve Video Ödüller “Jüri Önerisi”, Çin
2012 Ayvalık Uluslararası Film Festivali “Ulusal Seçki”, Türkiye
2011 Öne çıkan çalışma, motionserved.com
2011 Günlük Seçki, 2011-07-19 Deviantart.com
2011 1. Uluslararası Bursa Çocuk Hakları Film Festivali, Bursa, Türkiye
2011 Londra Türk Filmleri Festivali, Londra, İngiltere
2011 Istanbul Animason Festivali, Finalist, İstanbul, Türkiye
2009 “En yaratıcı CV Tasarımları” listesinde yer aldı.
2010 En iyi İnteraktif Servis, İleri Medya ödülü, Internet reklamları yarışması (Windows Live Messenger Ramazan Emojileri), ABD
2010 “Günlük Seçki” Deviantart.com
2008 10. Anadolu Üniversitesi Film Festivali, Eskişehir, Türkiye
2008 Gösterim, Avrupa Film Festivali, Türkiye
2008 Finalist müzik video, Avrupa Yaz Festivali, Çek Cumhuriyeti
2008 Ankara Uluslararası Film Festivali, Ankara, Türkiye
2008 Altın Koza Film Festivali, Adana, Türkiye
2006 Gösterim, Görünürlük Festivali, Istanbul, Türkiye

Halil Sercan Tunalı 1983 yılında Edirne’de doğdu. Ailesinin işi dolayısıyla Türkiye’nin birçok şehrinde bulundu. Çalışmalarına 1997 
yılında güzel sanatlar lisesine kabul edilişiyle başlayan sanatçı, resim bölümünü okurken sanatsal bakış açısını genişletmek adına 
devlet tiyatrosunda drama kurslarına katıldı. 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Çizgi Film Bölümüne 3. olarak girdi. Eğitim sürecinde 
kişisel sergilerde, ortak projelerde ve bir öğrenci dergisinde yazar ve çizer olarak çalışmalarını yürüttü. Bunun yanı sıra müzik kulübünde 
gitar çaldı. Geleneksel okul partileri düzenlerken sponsor bulmaktan, poster tasarımına, broşür tasarlamaktan müzik grubu bulmaya 
kadar her detayla ilgilendi.

Varlık dergisine gönderdiği öyküleriyle ilgili övgüler topladı. Üniversite bitirme projesi filmiyle yurt içi ve yurt dışında birçok festivalde 
gösterimlere ve ödüllere layık görüldü. Mezun olduktan sonra Sydney, Avustralya’ya öğrenci olarak gitti ve orada bazı projelere 
karakter tasarımcısı ve animatör olarak destek verdi. Ardından Türkiye’deki kariyerine başlamak için döndü. Birçok şirket için 
çalışırken burslu olarak New York Film Akademi’de Film Yapımı ve Sinematografi eğitimi almak için gitti. 2012 yılında New York’a 
taşındı. Eğitimin ardından projelerine devam etmek için Türkiye’ye döndü. 2015 yılında bu kez Karakter Animasyonu okumak için 
Gobelins, L’école De L’image okuluna Paris’e gitti. Fransa’daki eğitiminden sonra İstanbul’a taşındı ve çalışmalarına hala buradan 
devam ediyor.



94

Biography:
Born in 1983 Kesan (Edirne), Turkey
1997-2001 Antalya Anatolian Fine Arts High School, Painting, Antalya, Turkey
2001-2007 Anadolu University, Faculty of Fine Arts Faculty, Department of Animation, Eskişehir, Turkey
2007-2008 Australian Institute of Commerce and Language, Sydney, Australia
2012 New York Film Academy, Sinematografi ve Film Yapımı, New York, USA
2015 Gobelins, L’école De L’image, Animation Masters, Paris, France

Personal Exhibitions:
2021 A Primitive Space Adventure, Galeri 77, Istanbul, Turkey
2019 Inktober, Mecra, Istanbul, Turkey
2019 Voyage (Yolculuk), KafkaOkur, Konu:Atölye, Istanbul, Turkey

Group Exhibitions:
2020 Mamut Art Project, Istanbul, Turkey
2019 ICAF, Dream Gigs Illustrated, Istanbul, Turkey
2018 Design on Tomtom Street, Istanbul, Turkey
2006 Galata Visibility Project, Video Art “Hospital (Hastane)”, Istanbul, Turkey

Competitions and Festivals:
2015 Tenerife Shorts Film Festival, Spain
2015 19th International Children’s Film Festival (ICFF), India
2015 Benicia Film Festival, USA
2015 Schlingel International Film Festival, Germany
2015 “Golden Age” was selected as a finalist at Anadolu Animation Film Festival, Turkey
2015 Selected for the summer school, Gobelins l’école de l’image, France
2014 Official Selection at American Online Film Awards, New York, USA (He was cordially invited to join the Spring Official Selection 
and in consideration for the Awards Ceremony held in New York in December 2014)
2013 Selected for the Frontier Digital Design Scholarship for Media Design School, Motion Graphic/VFX Degree, New Zealand
2013 One of his projects (Colours) was just featured on characterdesignserved.com and appeared on its front page. USA
2013 Peace’s Toys was selected for the official section of FILMETS Badalona Film Festival, Barcelona, Spain
2013 “Happy New Year 2013!” was featured as a daily deviation on Deviantart.com
2012 Sosyopath: Social Lovers was featured on Ads Of The World
2012 Shanghai International Film Festival - MOBILE SIFF, China
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2012 18th International Short Film Festival, Leuven, Belgium
2012 Best Animation at 2nd International King Midas Short Film Festival, Turkey
2012 2nd International King Midas Short Film Festival, Animation Category Finalist “Peace’s Toys”, Turkey
2012 Scholarship at NewYork Film Academy, New York, USA
2012 2nd Best Animation at Kristal Klaket Competition, Istanbul Turkey
2012 “Peace’s Toys” was screened in 58th International Short Film Festival, Oberhausen, Germany
2012 “Peace’s Toys” was screened in 5th Kristal Klaket Short Film competition, Turkey
2012 “Peace’s Toys” was screened in 8th Akbank Short Film Festival, Istanbul Turkey
2012 “Peace’s Toys” 6th “KISADANHİSSE” Short Film Festival, Turkey
2012 “Peace’s Toys” was screened in Ascona Film Festival, Hotel Ascona, Switzerland
2012 “Peace’s Toys” was successfully registered for the preliminary selection of the Green Competition of GFFIS 2012, Seoul, 
South Korea
2012 Los Angeles Turkish Film Festival “Special Screening”, USA 
2012 23rd Ankara International Film Festival, finalist (Animated shorts category), Ankara, Turkey
2012 17th Hong Kong Independent Short Film and Video Awards “Jury Recommendation”, China
2012 Ayvalık International Film Festival “National Selection”, Turkey
2011 Featured on motionserved.com, given 2011-12-15
2011 Daily Deviation, given 2011-07-19 on Deviantart.com
2011 1th International Bursa Child Rights Film Festival, Bursa, Turkey
2011 London Turkish Film Festival, London, UK
2011 Istanbul Animation Festival, finalist, Istanbul, Turkey
2011 The project of short animation film called “Baris’s Toys” and supported by The Ministry of Culture in Turkey was completed
2009 His resume confidential was featured in a list called most creative resumes on internet in 2009-10-11
2010 Best Interactive Services Rich media Online ad at Internet Advertising Competition 2010 (Windows Live Messenger Ramadan 
Emoticons), USA
2010 Daily Deviation, given 2010-01-21 on Deviantart.com
2008 10th Anadolu University Film Festival, Eskişehir, Turkey
2008 Europe Film Festival, Turkey
2008 “Hoppipolla” was shown as a finalist music video, European Summer Festival, Czech Republic
2008 Ankara International Film Festival, Ankara, Turkey
2008 Altın Koza Film Festival, Adana, Turkey
2006 His short film “Hospital” was shown in the Visibility Festival, Istanbul, Turkey

Halil Sercan Tunalı was born in Edirne, Turkey, in 1983. Due to his family’s business conditions, he travelled around Turkey, and 
had the chance to live in various cities. His studies began as a gifted student when he was accepted to an high school of fine 
arts in Antalya, in 1997. By the time he was majoring on painting, he attended a drama course in a state institution to widen 
his art vision. In 2001, he was admitted and ranked third to Anadolu University, Faculty of Fine Arts, to study Animation. During 
his education, he participated in many official exhibitions, made miscellaneous collaborations, and also worked in a student 
magazine as an illustrator and writer.

He was appreciated by a well-reputed literature magazine called “Varlık”. He made an animation film for his senior project and it 
was appreciated and shown by many film festivals both domestic and international. When he graduated from college, he went 
to Sydney (Australia) both to study, and to participate as a supporter in some projects about character design and animation. 
He then came back to Turkey to kick his career start. While he was working for many companies, he won a bursary to study Film 
Making and Cinematography at New York Film Academy in US. Then he moved to New York in 2012. Then he came back to Turkey 
to keep working in his career. In 2015 he went to study Character Animation at Gobelins, L’école De L’image in Paris, France. After 
that he moved back to İstanbul and he has been living&working in İstanbul.
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