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Mehmet Resul Kaçar

Güllerin Ovası
Mehmet Resul Kaçar’ın İstanbul’daki ilk kişisel sergisi Galeri 77’de sanatseverlerle buluşuyor. İsmini Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde
bulunan Demo Köyü’ndeki Güllerin Ovası bölgesinden alan seçkide sanatçının resimleri dışında bir de video çalışması
bulunuyor. Yapıtlarında doğup büyüdüğü coğrafyayı konu alan sanatçı, Güllerin Ovası sergisinde, bir tarafta doğa manzaralarını
kendine has bir plastik dille aktarırken diğer tarafta insanların hayvanlara uyguladığı istismar ve şiddet arasındaki ilişkiyi irdeliyor.
Kaçar’ın resimleri geleneksel doğa tasvirlerinin ötesine geçerken kullandığı başak sarısı fon sanatçının özgün üslubu hakkında
birtakım ipuçları barındırır. Öncelikle resimlerin manzara karşısında ölçüle biçile yapılmadığı kolayca fark edilir. Bu hayali
manzaralardaki derinlik hissi, aynı rengin farklı ton uygulamalarıyla ve/veya mat-parlak doku tezatlıklarıyla verilidir. Böylece
rasyonel bir çizgisellikten çok, renksel bir duyumsama öne çıkar. Rengin resmin konusuna dönüştüğü modern sanatlarda sarıyı
en etkili kullanan sanatçıların başında hiç şüphesiz Van Gogh gelir. Emile Bernard’a yazdığı bir mektupta sarıyı “aşkın yüceliğini
en belirgin şekilde anlatan” renk olarak tanımlar. Benzer bir şekilde Kaçar’ın sarı kullanımı doğanın yüceliğine ve sonsuzluğa
açılma potansiyeli taşır. Özgünlüğü ise sarı rengin memleket özleminin ifadesine bürünerek coğrafi bir nitelik kazanmasında
saklıdır.
Uçsuz bucaksız ovalar, bozkır ve dağlarda otlayan hayvanlar İstanbul’un keşmekeşinde yaşayanlar için huzur ve dinginliği
simgeler. Halbuki Güney Doğu Anadolu’nun coğrafyası ve iklimi, tarihi ve talihi kadar sert ve şiddetlidir. Bu şiddet sarmalı
içinde Kaçar’ın asıl meselesi insanların zevk için hayvanlara uyguladığı zulümdür. Sanatçının insan-hayvan ilişkileri hakkındaki
çocukluk anıları, aile ve çevresindekilerin tanıklıkları evrensel bir boyuta açılarak şiddet mefhumunun insan doğasındaki yerinin
sorgulanmasını sağlar. Böylece Kaçar, horoz ve köpek dövüşleri, spor adı altında avlanma, Safari turları gibi doğayı ve hayvanları
nesneleştiren her türlü insan faaliyetinin arkasında yatan dışlayıcı ve yıkıcı bilinci eleştirir. Bunu yaparken resimlerinin konusuna
ve nesnesine dönüşür. Bazen gömleği, kravatı ve kırmızı ceketiyle hayvanları dışarıdan inceleyen bir gözlemci veya onlarla aynı
masada oturan bir arabulucu; bazen de köpekler tarafından kovalanan bir karakter olarak karşımıza çıkar.
Kaçar’ın resimlerinde şiddetin apaçık ifşasının aynı zamanda hem coğrafya hem de insanlıkla ilişkilendirilmesi felsefi, tarihsel
ve siyasi sorgulamalara kapı aralar. Sanatçı, insanın doğa ve hayvanlarla kurduğu şiddetli geçimsizlik durumu söz konusu
olduğunda, bizleri bir çeşit vicdan muhasebesine davet eder.
Cem Bölüktaş, Şubat 2021
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Mehmet Resul Kaçar

Fields of Roses
Galeri 77 proudly presents Field of Roses, Mehmet Resul Kacar’s first solo exhibition in Istanbul. This exhibition, named after
a region of the artist’s hometown Diyarbakir, features a video work along with his new paintings. In Field of Roses exhibition,
Kacar depicts the region in which he was born and raised. On one hand he conveys landscapes with a unique plastic language,
on the other hand examines the connection between animal abuse-human violence.
Kacar’s landscape paintings go beyond traditional representation of nature. His use of spike-yellow as background shows the
key points of the artist’s originality. First of all, it is easily noticed that the paintings are not the depiction of natural scenery
“as such”. The sense of depth in these imaginary landscapes is given by different tone applications of the same color and/
or matte-gloss texture contrasts. Thus, stands out the color sensation rather than rational linearity. In modern arts where the
color becomes the subject of painting, Van Gogh is undoubtedly one of the leading artists who use yellow most effectively. In
a letter to Emile Bernard, he defines yellow as “the embodiment of the utmost clarity of love”. Similarly, Kacar’s use of yellow
has the potential to open up to sublime and eternity. Its originality lies in the fact that the yellow color assumes a geographical
character as it may signify a longing for homeland.
Endless fields, plains, steppes and animals grazing in the mountains come to mean peace and tranquility for those who live
in the chaos of Istanbul. However, the geography and climate of South East Anatolia is as harsh and violent as its history. In
this spiral of violence, the main issue of Kacar is to depict the animal abuse and other forms of human cruelty. His childhood
memories, the testimonies of his family and his circle about human-animal relations become a universal problem and
make it possible to question the notion of violence in human nature. Thus, Kacar criticizes the exclusionary and destructive
consciousness behind any human activity that objectifies nature and animals, such as cock and dog fights, hunting as a leisure,
Safari tours etc. Meanwhile he becomes the subject and object of his paintings. Sometimes he appears as an observer with his
shirt, tie, and red jacket examining animals from outside or as mediator sitting at the table with them; sometimes as a character
being chased by them.
The fact that the explicit disclosure of violence in Kacar’s paintings is associated with both geography and humanity leads us
to philosophical, historical and political inquiries. When it comes to the severe conflict between humans, nature and animals,
he invites us to rethink about our consciousness.
Cem Boluktas, February 2021
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Mehmet Resul Kaçar’ın Resimleri Üzerine
Ne “uygarlık” sözcüğü ne de onu kuran ve yaşatan “kültür” sözcüğü, kendilerini apaçık ortaya koyan sözcükler değildir. Her
ne kadar bunlar “insan”a dair “iyi şeyler” olarak algılanmış ve tarihin hayranlık uyandıran temsilleri halinde onaylanmışsa da o
sözcüklerin içlerinde biriken süreçlere daha yakından bakmak gerekir.
Sürekli biçimde uygarlıkları yaratan kültürel göstergelere dikkat kesiliriz. Antik kentlerde aradığımız, tapınaklar, tiyatrolar, mermer
caddeler ve meydanlardır; modern kentlerde ise tarihsel yapılar: Katedraller, büyük camiler ya da saraylar… Bunlar ilgi alanımızın
dışına asla çıkmaz. Öte yandan, keyifle okuduğumuz metinler de genellikle uygarlık ve kültür adına methiyeler düzerlerken, klişe
göstergeler öne sürmekten vazgeçmezler. Bu iki sözcüğün, yani uygarlığın ve kültürün içini dolduran, onlara anlam atfeden,
en fazla bizim hayal gücümüzdür aslında… Söz konusu o göstergeler, tarihte olup biten “mevcut durumlar”ı netleştirmez, tam
tersine “olması gereken”i yüceltir; böylece “insanın tarihi”ni idealleştirip bir saymacaya dönüştürür.
Oysa iş bu kadar basit değildir ve göstergeler düz bir çizgi halinde “ideal olan”a doğru ilerlemez. O göstergeleri parçalayıp
içindekileri ortalığa döküp saçan pek çok felsefeci, tarihçi, sanatçı vb. vardır. Örneğin bunlar arasında belki de en kapsayıcı
açıklama Theodor Adorno’dan gelir; ona göre “insanın tarihi”, kan ve zulüm tarihidir. Şöyle yazar: “Canavarlıktır dünyanın özü;
ama görünüşü, sürüp gitmesini sağlayan yalan, bugün için hakikatin vekilidir.” 1
Walter Benjamin de Adorno ile aynı görüşü paylaşır. Ne var ki onun yazdıkları, kültürel varlıklar ve kültürel metinler üzerinden
ilerledikçe, bu tarih hakkında daha somut veriler sunmaya başlar: “Bugüne değin zafer kazanmış kim varsa, bugün iktidarda
olanları bugün yere serilmiş olanların üstünden geçiren zafer alayıyla birlikte yürümektedir. Savaş ganimeti de, âdet olduğu
üzere, bu zafer alayıyla birlikte taşınmaktadır. Bu ganimet, kültür varlıkları diye adlandırılmaktadır.”2 Dolayısıyla Benjamin’e
göre, kültür alanında hiçbir belge yoktur ki aynı zamanda bir barbarlık belgesi niteliğini taşımasın ve kuşaktan kuşağa etkisini
sürdürmesin.
Adorno’nun ve Benjamin’in tümceleri önemli bir sonucu işaret ediyor: Geleneğin çok da masum olmadığı… Toplumsallığın içine
yerleşmiş olan “kendiliğindenlik” karakterinin ve o karakteri ete kemiğe büründüren kültürel göstergelerin, şiddet ile yoğurulmuş
olduğu… Fakat buna karşın, yüceltilen o göstergelerin ve metinlerin bu tarihi meşrulaştırdığı ve idealleştirdiği…
İşte şimdi Mehmet Resul Kaçar’ın resimlerine yüklediği sahneleri tam da bu noktadan başlayarak izleyeceğiz ve o sahnelerde
olup bitenleri, içinde şiddeti taşıyan bir kültürün yansıması olarak göreceğiz. Sanatçı, bu resimleri için oluşturduğu bir metinde
şunları yazıyor: “Tarih boyunca arenalar ve meydanlar, kölelerin, gladyatörlerin, yabani hayvanların kan gövdeyi götüren
sahnelerine tanıklık etmiştir. Ama neden? Şiddetin seyirlik bir oyun, bir gösteri olarak işlevi nedir? /…İnsanlar zevk almak için
günümüzde de hayvanlara yönelik aynı vahşiliği sergilemekte. Horoz derneği adı altında horozları dövüştürüp bahisler
oynanmakta, festival deyip köpekler boğuşturulmakta. Çölde salıverilen ceylanın tazılar tarafından kovalanması ve oyuncağı
haline getirilmesi bu olayın videoyla kaydedilmesi. Artvin’de yavru ayıyı yaralayıp köpekleri salmak bunu kahkahalar
eşliğinde izlemek. Domuzlara yönelik av başlığı altında acayip şovlar, Tunceli’deki dağ keçisi avı, kuş avları, İngilizlerin tilki
avı… Bir yandan insanoğlu bu şiddeti uygularken, diğer yandan hayvanı hayvana kırdırmaktadır. Geçmişin tarihsel arka
planındaki aktörlerle içinde yaşadığımız çağın güncel aktörleri arasında güçlü bir bağ vardır.”
Anlaşılıyor ki sanatçı, geleneklerin sağladığı meşrulaşmayı yine şiddet açısından ele alıyor ve bu metni ile de Benjamin’e bir
göndermede bulunuyor: Barbarlığın, o gelenekler eliyle ve o gelenekleri kutsayan metinler yoluyla günümüze kadar taşınması;
üstelik de tüm bunların bir kültürel miras olarak normalleştirilmesi… Böyle bir yaklaşımın iç içe geçmiş iki yönü bulunuyor:
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Birincisi, insanın ilkel benliğinin şiddete eğilimli yanı… Ve ikincisi, modernleşen insanın bu eğilimi geleneğin parlak kılıfına
uydurarak devam ettirmesi… İnsan öldürmenin ahlâksızlık sayıldığı, ama güreş sırasında bir güreşçinin diğerinin ölümüne neden
olmasının ahlâksızlık sayılmadığı Yunan kültüründen gelip Roma gymnasiumlarındaki gladyatör eğitimlerinden geçen, oradan
da televizyon ekranlarındaki gerçek savaş görüntülerinin bir film gibi zevkle izlenmesine varan bir süreçten söz ediyoruz. İnsanın
içinde hep olagelmiş bir “Lucifer”in, zaman zaman ve fırsat bulduğunda kendisini açığa vurmasıdır tüm olup bitenler.
Fakat Mehmet Resul Kaçar’ın resimleri, gelenek ve şiddet ilişkisini daha da genişletiyor ve insanlar arası boyuttan, insan-hayvan
arasındaki şiddete ulaştırıyor. Bu durum ise bizi insan-doğa ilişkisinde yüzünü gösteren “Lucifer”e taşıyor. O halde bu kez
bakışlarımızı geriye döndürdüğümüzde, karşımıza önce arenalar çıkacak… Helenistik tiyatroların, Roma döneminde bozularak
genişletilmesi ve hayvan dövüşleri için yeniden düzenlenmesi… Büyük kitlelerin son derece ilgi gösterdiği ve o kitlelerin, iktidar
tarafından yatıştırılıp ehlileştirildiği alanlar bunlar… Sonra da modern insanın doğaya karşı verdiği mücadelede, “rasyonalite”
adına zafer kazanıp doğayı alt etmesinin verdiği haz gelecek… Her ne kadar 20. yüzyılın ilk yarısındaki Levinas’vari düşünceler,
“insan” ile “öteki” arasındaki ilişkiler bağlamında “doğa” kavramını öne çıkarmış ve doğadaki “her şey” ile “insan”ın uzlaşmasını
savunmuşsa da bunlar yalnızca “romantik tavırlar” düzeyinde kalmıştır. Bruno Latour şöyle yakınıyor: “Hayvanların Levinas’ları
nerede? Artık anlıyoruz ki, insanın kendisinin diğer yarısı olan bu şeyler, ona iade edilmeden insan kurtulamaz.”3
Tüm bu anlatılanlar, “insan” denilen “şey”i deşifre eden durumlardır kuşkusuz, öte yandan da şiddet ile ilgili her olay, sanki
insanları tedirgin ediyormuş gibidir. Ne var ki insan hem o şiddeti içinde taşır, onu uygulamaya sokmaktan geri durmaz, hem
de onu gizlemenin ve yadsımanın çarelerini arar. Ne diyordu Benjamin: Şiddetin bize gelenekler ve o gelenekleri yücelten
kültürel miraslar ve kültürel metinler ile taşındığı… Modernlik, pek çoklarının sandığı gibi feodal gelenekleri yok etme yoluna hiç
gitmemişti, ama onların biçimlerini değiştirmek ve kendisine yararlı hâle sokmakla yetinmişti, hepsi buydu.
Ve yukarıdaki satırlarda demiştik ki: “Oysa iş bu kadar basit değildir ve göstergeler düz bir çizgi halinde ‘ideal olan’a doğru
ilerlemez. O göstergeleri parçalayıp içindekileri ortalığa döküp saçan pek çok felsefeci, tarihçi, sanatçı vb. vardır.” Mehmet Resul
Kaçar da o sanatçılardan biridir ve onun oluşturduğu her bir sahne, hem “insanın şiddeti”ni, hem de o şiddeti ustaca gizleyen
“uygarlık” ve kültür” temsillerini, yine insanın yüzüne vurur.
Emre Zeytinoğlu, Aralık 2020
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On the paintings of Mehmet Resul Kacar
Neither the word “civilization” nor the word “culture” that establishes and sustains the former are words which manifest
themselves clearly. Although these are generally perceived as “good things” about “humanity” and approved as admirable
representations of history, it is necessary to take a closer look at the processes accumulated in those words.
We constantly pay attention to the cultural indicators which create civilizations. What we look for in ancient cities are temples,
theaters, marble streets and squares; and in modern cities, historical buildings: Cathedrals, large mosques or palaces… These
never go beyond our scope of interest. On the other hand, texts that we read with pleasure generally praise civilization and
culture, while bringing forward signs that are cliché. It is actually our imagination that fills in and attributes meaning to these two
words, namely civilization and culture. These signs do not clarify the “existing situations” as they happened in history, on the
contrary, they glorify “what should be”. Thus, it idealizes the “history of humankind” and turns it into a nominality.
However, it is not that simple and the indicators do not move towards the “ideal” in a straight line. Many philosophers, historians,
artists, etc. had torn down those indicators and poured out their contents. As an example, perhaps the most comprehensive
explanation of this comes from Theodor Adorno; According to him, “the history of human” is the history of blood and cruelty.
He writes: “The world’s essence is mischief; its appearance however, the lie, by virtue of which it continues to exist, is the
placeholder of truth.” 1
Walter Benjamin also shares the same point of view with Adorno. However, as his writings progress through cultural assets
and cultural texts, he begins to offer more concrete data about this history: “Whoever has emerged victorious participates
to this day in the triumphal procession in which the present rulers step over those who are lying prostrate. According to
traditional practice, the spoils are carried along in the procession. They are called cultural treasures(…)”2 Therefore, according
to Benjamin, there is not a single document in the field of culture, which is not at the same time a document of barbarism and
which does not continue to have an effect from generation to generation.
The sentences of Adorno and Benjamin point to an important conclusion: Tradition is not so innocent… The character of
“spontaneity” embedded in the sociality and the cultural indicators which flesh out that character being kneaded with violence
... But on the other hand, all those glorified indicators and texts being used as a justification and idealization of this history...
Now, starting from this point, we will observe the scenes Mehmet Resul Kacar ascribed to his paintings and we will see what
happens in those scenes as a reflection of a culture that bears the mark of violence. In a text created for these paintings, the artist
writes: “Throughout history, arenas and fields of contest have witnessed scenes of blood bath involving slaves, gladiators, and
wild animals. But why? What is the function of violence as a game to be watched, or a spectacle?/ ... People today display
the same brutality towards animals for pleasure. Bets are being made under the pretense of having a rooster association by
organizing cockfights, and dogs are forced at each other’s throats by saying it is a festival. A video of a gazelle released in
the desert being chased by hounds and turning into their toys. In Artvin, injuring a bear cub and siccing the dogs on it, all the
while watching with laughter. Bizarre show-offs under the pretense of hunting boars, the mountain goat hunt in Tunceli, bird
hunts, British fox hunts… While humans engage in violence, on the other hand they pit animal against animal. There is a strong
connection between the actors in the historical background of the past and the current actors of the age we live in.”
It is understood that the artist takes the legitimacy provided by the traditions in terms of violence and makes a reference to
Benjamin with this text: Carrying barbarism over to the present day via those traditions and through texts that sanctify those
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traditions; moreover, normalization of all these as cultural heritage… Such an approach has two intertwined aspects: First, the
violent side of the primitive ego of humankind… And second, the modernized human continuing this trend by disguising it under
the glamorous packaging of tradition… We are talking about a process beginning from the ancient Greek culture in which killing
was considered immoral, but the fact that one wrestler causing the death of another during wrestling was not considered so,
and afterwards going through gladiator training in Roman gymnasia, and finally to the real war scenes on television screens, to
be watched and enjoyed just like a movie. All that is happening is that a “Lucifer”, which has always been intrinsic to humankind,
reveals himself from time to time given the opportunity.
However, Mehmet Resul Kacar’s paintings further expand the relationship between tradition and violence and transmit it from
an interpersonal dimension to violence between humans and animals. This situation brings us to “Lucifer”, who shows his
face in the human-nature relationship. So this time when we turn our gaze back, we will first encounter arenas… Degradation
and widening of Hellenistic theaters during the Roman period and their reorganization for animal fights… These are the areas
where the great masses showed even greater interest and where those masses were appeased and tamed by the ruling class…
Then, in the struggle of modern human against nature, comes the pleasure of triumph in overcoming the nature in the name
of “rationality”… Although the Lévinasian ideas of the first half of the 20th century highlighted the concept of “nature” in the
context of the relations between “hıman” and “others” and advocated the reconciliation of “everything” natural and “human”,
these remained only at the level of “romantic attitudes”. Bruno Latour implores as such: “…where are the Lévinases of animals?
Yet the human, as we now understand, cannot be grasped and saved unless that other part of itself, the share of things, is
restored to it.”3
All of these are undoubtedly cases that decipher the “thing” called “human”, while on the other hand every event related to
violence seems to make people nervous. However, humans carry that violence in themselves and they do not refrain from
putting it into practice, while seeking ways to hide and deny it. Just as Benjamin said: Violence is brought to us by traditions and
cultural heritage and cultural texts that glorify those traditions… Modernity had never attempted to destroy feudal traditions as
many thought, rather it was more than satisfied with changing their forms and making them useful to itself, that was all.
As we said in the lines above: “However, it is not that simple and the indicators do not move towards the “ideal” in a straight
line. Many philosophers, historians, artists, etc. had torn down those indicators and poured out their contents.” Mehmet Resul
Kacar is one of those artists and in each scene he creates, he taunts the humankind with both “human violence” and the
representations of “civilization” and “culture” that skillfully conceal that violence.
Emre Zeytinoğlu, December 2020
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Theodor Adorno, Minima Moralia
Walter Benjamin, Arcades Project
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Bruno Latour, We Have Never Been Modern
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Dude, 2017
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 60x80 cm
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Palamut Yiyen Keçi / Goat Eating Acorn, 2019
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 100x135 cm
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Zımaga, 2020
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 100x135 cm
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Yürüyen Ağaçlar II / Walking Trees II, 2019
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 35x45 cm
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Kole, 2018
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 27x28,5 cm
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Yürüyen Ağaçlar I
Walking Trees I, 2019
Tuval üzerine yağlıboya
Oil on canvas, 40x30 cm
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Sürü III / Herd III, 2020
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 100x135 cm
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O / He, 2020
Tuval üzerine yağlıboya
Oil on canvas
150x190 cm
Boşluğun alegorisi…

The Apologue of Emptiness…

Kaçar’ın çocukluk kırlarının uzamında, toprağın ve ekinlerin
arasında gezinir göz, ta ki sırtı bize dönük dostunu
yakalayana kadar. Artık onun bakışındayızdır. Bizim de
yüzümüz ona dönüktür. Bakışını kuşanırız onun. Belli belirsiz,
huzursuz, gelmekle gitmek arasında kara bir tay çağırıyordur
onu. Göz gözedirler onunla. Kargalar seslerini yükseltirler
aniden. Rüzgâr da… Ekinleri okşuyordur o, seslerini duyarak
büyüdüklerinin. Kargalar ve rüzgâr vadide kaybolacaktır
birazdan. Belli belirsiz, huzursuz gelmekle gitmek arasında
kara bir tay, çağırıyordur onu,

The eye wanders through the extent of Kacar’s childhood
countryside, among the soil and the crops, until it catches up
to his friend whose back is facing towards us. We are now
in his gaze. We face directly at him. We are clad in his gaze.
A shadowy, uneasy black colt, neither here nor there, calls
him. They catch each other’s eye. The crows suddenly raise
their voices. And the wind with them… He strokes the crops,
whose voices he grew up hearing. The crows and the wind
will soon disappear from the valley. A shadowy, uneasy black
colt, neither here nor there, calls him,

Bilinmeze…
Sesler kaybolur içimizde. Kargalar, kara tay, rüzgâr ve
“O”.

To the unknown…
The voices disappear inside us. The crows, the colt, the wind and
“He”.

Kaçar’ın bir resmi üzerine, Yakup Kuyucu, 2020

On a painting of Kacar, Yakup Kuyucu, 2020
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Hewel, 2019
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 150x150 cm
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Spartaküs IV
Spartacus IV, 2020
Tuval üzerine yağlıboya
Oil on canvas, 190x130 cm
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İsimsiz / Untitled, 2019
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 75x95 cm
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İsimsiz
Untitled, 2019
Tuval üzerine yağlıboya
Oil on canvas, 95x75 cm
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İsimsiz
Untitled, 2019
Tuval üzerine yağlıboya
Oil on canvas, 95x75 cm
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Şenlik / Festival, 2020
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 130x190 cm

29

30

İsimsiz / Untitled, 2020
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 55x75 cm
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İsimsiz / Untitled, 2020
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 55x75 cm

32

33

Sürü IV / Herd IV, 2020
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 90x110 cm

34

Alıç Ağacı I / Hawthorn Tree I, 2019
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 12x12 cm

35

Alıç Ağacı II / Hawthorn Tree II, 2019
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 17x21 cm

36

Keçiler VI / Goats VI, 2019
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 30x40 cm

37

38

Alıç Ağacı III / Hawthorn Tree III, 2019
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 22,5x30 cm

39

Keçiler VII / Goats VII, 2019
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 35x48 cm

40

41

Patos / Thresher, 2020
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 90x110 cm

42

Boksör I / Boxer I, 2019
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 25x25 cm

43

Boksör II / Boxer II, 2019
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 25x25 cm

44

Boksör III / Boxer III, 2019
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 25x25 cm

45

Boksör IV / Boxer IV, 2019
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 24x24,5 cm

46

Boksör V / Boxer V, 2019
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 24x33 cm

47

Coşkun, 2017
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 21x17 cm
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Mehmet Resul Kaçar’ın
Cem Bölüktaş’la Sohbeti

Cem Bölüktaş: İstanbul’daki ilk kişisel serginiz olduğundan isterseniz sizi tanımakla başlayalım. Biraz kendinizden bahseder
misiniz? Sanatlara ilginiz nasıl gelişti?
Mehmet Resul Kaçar: Çocukluğumdan itibaren sanatlarla ilgiliydim diyebilirim. Annem el işleriyle uğraşırken onu hayranlıkla izlerdim.
İlkokul ve ortaokulda resim konusunda yetenekli olduğumu fark ediyordum. Ailem de istediğim bölümü okumam konusunda bana
sürekli destek oldu. Daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümünü
kazandım. Resim öğretmenliğine ilk olarak Diyarbakır’da başladım. Bu dönemde resim sergilerine ve yarışmalarına katıldım ve
olumlu tepkiler aldım. 2016 yılında tayinimi istedim ve İstanbul’a yerleştim. 2019 yılı Mamut Art sergisinden sonra Galeri 77 ile birlikte
çalışmaya başladık. Şimdilerde İstanbul, Eskişehir ve Diyarbakır arasında yaşıyor ve çalışıyorum.
Bölüktaş: Güllerin Ovası ismi nereden geliyor?
Kaçar: Diyarbakır’ın Ergani ilçesinin Demo (Ortaağaç) köyü yakınlarındaki bir bölgeden. Kürtçesi Duza Gulan. Burası aslında
oldukça dağlık bir alan olmasına rağmen köyün yakınlarında Güllerin Ovası denen dümdüz bir yer bulunmakta. Bahar aylarında
gül biçiminde sarı çiçekler açtığından bu isimle anılmaya başlanmış. Benim yaptığım resimlerin çoğu yaşadığım köyle, doğup
büyüdüğüm coğrafyayla ilgili. Bu minvale daha önce yaptığım bir resme “Güllerin Ovası” adını vermiştim. Sergiyi oluştururken de
bu yörenin hikâyesinden yola çıkarak yaşadığım coğrafyayı öne çıkarma kararı aldık.
Bölüktaş: Sergilenen yapıtlara baktığımızda doğa manzaraları ve özellikle hayvanlara şiddet konusuna odaklandığınız görülüyor.
Bunun özel bir nedeni var mı?
Kaçar: Üretimlerimin ana ekseninde doğa ve hayvan konusu var. Uzun bir süredir İstanbul’da bulunmama rağmen düşlerimi
çocukluğumun geçtiği yerler süslüyor. Diyarbakır’da doğmuş ve anılarını biriktirmiş bir sanatçı olarak çocukluğumun kaybolan
izlerinin ve dokuların peşinden gidiyorum. Açıkçası kent yaşamının bende gerginlik ve kalp boşluğu yarattığını söyleyebilirim.
Dolayısıyla resimlerim çocukluğumun geçtiği bozkırlara, kırsal coğrafyaya ve doğaya dair özlem duygusuyla ortaya çıkıyor.
Hayvanlarla ilgili ürettiğim eserlerin ise daha çok eleştirel bir bakış barındırdığı söylenebilir. Son birkaç senedir bu konu hakkında
çalışıyorum. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Temel Eğitim Sanat ve Tasarım bölümü yüksek lisans programına bağlı
araştırmalar yürütüyorum. Hakan Gürsoytrak Hocanın yönetimindeki tez konum ise “Sanatta şiddet elemanı olarak hayvan ve
empati”.
Bölüktaş: Yapıtlarınızın üretim sürecinden bahseder misiniz?
Kaçar: Üretimlerim hayvan ve doğa konuları gibi başlıklar altında sınıflandırılsa da her iki konuyu birlikte işliyorum. Konuları
birbirinden ayırmadan bir bütün olarak düşünüyorum. Hayvanlara uygulanan istismar ve şiddet konusunu ele aldığım resimlerin
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bazıları internet üzerinde izlediğim videolardan yani Arabistan, İspanya, Afrika veya Avrupa’da gerçekten yaşanmış olaylardan
ve sahnelerden kaynaklanıyor. Bazıları ise aile fertlerimin ve çevremdekilerin bana anlattığı av hikâyelerinden geliyor. Küçükken
bana masal gibi gelen, bugün ise korkunç ve rahatsızlık verici bulduğum bu anlatılanların gerçekleştiği yerlere gidip fotoğraflar
çekiyorum. Kimi zaman köyde veya yakınlarında yaşayan avcılarla röportaj yapıyorum. Daha sonra bunları kafamda kurguluyor
ve resmediyorum.
Bölüktaş: Zaman zaman resimlerinizin konusuna dönüştüğünüz oluyor. Kendinizi resme dahil etmeniz neyi anlatıyor?
Kaçar: Eserlerimin geneli kendi çevremden, kişisel hikâyelerden, rüyalarımdan ve kaygılarımdan oluşuyor. Ceketli, kravatlı halde
resimlerde belirmem doğup büyüdüğüm köyden uzaklarda yaşamama ve icra ettiğim öğretmenlik mesleğine bir gönderme
diyebiliriz. Fakat bunu absürt bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Bu absürtlüğü seviyorum. Hatta bu noktada sürrealist
birtakım unsurların devreye girdiği söylenebilir.
Bölüktaş: Resim dışında videoyla ilgileniyorsunuz. Bu merak nereden çıktı? Video işinizden biraz bahseder misiniz?
Kaçar: Evet 2010’dan beri deneysel kayıtlar yapıp kısa filmler çekiyorum. Teknik kısmında henüz yeni olduğumu söyleyebilirim
fakat görsellerin ve sesin bir araya gelmesi beni oldukça heyecanlandırıyor. Sergideki video işim pandemi döneminde ürettiğim
bir çalışma. Talihsiz bir olay sonucunda kaybettiğimiz, benim de yakın olduğum, bir akrabamızın ölümünden sonra ailesinin
tuttuğu yası konu alıyor.
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Mehmet Resul Kacar
in conversation with Cem Boluktas

Cem Bölüktaş: As this is your first solo exhibition in Istanbul, let us talk about you. How did you become an artist?
Mehmet Resul Kacar: I have been interested in arts since my childhood. I remember myself watching my mother while she was
doing handcrafts. I realized that I was talented in painting in primary and secondary school and had the support of my family.
Then I went to Eskisehir to study at Anadolu University Fine Arts Department. After the graduation I first started to teach in
Diyarbakir. During this period, I participated exhibitions and had positive feedbacks. I decided to settle in Istanbul in 2016. After
Mamut Art Project’s 2019 edition, I started working with Galeri 77. Nowadays, I live and work between Istanbul, Eskisehir and
Diyarbakir.
Boluktas: Where does the name “Field of Roses” comes from?
Kacar: It comes from an area near Demo (Ortaagac), a village from Ergani district of the city of Diyarbakir. In Kurdish it is called
Duza Gulan. Demo is actually a very mountainous area but there is a flat valley called the Field of Roses. It is called by this name
because yellow flowers in form of roses bloom in the spring. Most of the paintings I have made are about the village where I
was born and raised. During the preparation of the exhibition, we decided with the gallery to highlight this area based on the
story of this region.
Boluktas: In this exhibition, there are two main subjects. The landscapes and the animal abuse-human violence. Why did you
choose these specific themes?
Kacar: The main axis of my interest are nature and animals. I am an artist from Diyarbakir and since I live in Istanbul, my dreams
are filled with my hometown and my childhood memories. In such an intense nostalgia I am in search of some colors, traces
and textures of my hometown in my works. I would say that city life has created stress and heart failure in me. Therefore, my
paintings emerge with a feeling of longing for the steppes, fields and valleys, rural life of my childhood.
The subject of animal abuse is more about critical perspective rather than nostalgia. I have been working on animal ethics for
the last few years related to the master program of Mimar Sinan Fine Arts University. Directed by Hakan Gürsoytrak, the title of
my thesis is “The Representation of Animals as Elements of Violence and Empathy in Arts”.
Boluktas: Can you talk about your production process?
Kacar: It looks like my works are classified under headings such as “animals” and “nature”, but actually I deal with both subjects
together. I see them as a whole. Some of the painting about animal abuse and violence stem from the videos I watched on
the internet, that is, events and scenes that actually happened in Arabia, Spain, Africa or Europe. Some come from hunting
stories from my family members or from people around the village. I go to the places where these narratives, which seemed like
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fairy tales to me when I was little and very scary and disturbing today, truly happened and take photos. Sometimes I interview
hunters who live in or near the village. Later, I fictionalize and paint.
Boluktas: From time to time, you become the subject of your paintings. What does it mean to you to include yourself in your
paintings?
Kacar: As I said earlier, most of my works depict on my surroundings, personal stories, dreams and concerns. My appearance in
these pieces with a jacket and a tie could refer to the fact that I live far from my hometown and to my teaching profession. But I
think I am describing this in an absurd way. I love this absurdity. Even at this point, it can be said that certain surrealist elements
come into play.
Boluktas: You are also interested in video art. Where did this curiosity come from? Can you talk a little bit about your video
work?
Kacar: Yes Since 2010, I make experimental short films. I am new to its technical part, but the combination of visuals and sound
excites me. This video work in the exhibition is the one I produced during the pandemic. It is about the mourning of a couple
after the death of their son.
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Mehmet Resul Kaçar
Biyografi:
1984 Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde doğdu
2003-2007 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Eğitim Fakültesi, Resim-İş Öğretmenliği Bölümü, Resim Ana Sanat Dalı
2008 Millî Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı olarak öğretmenlik yapmaya başladı
2009 Kısa filmlere merak saldı ve deneysel film çekimleri yapmaya başladı
2018 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Temel Sanat ve Tasarım Bölümü’nde yüksek lisans programına başladı
İstanbul’da yaşamakta ve çalışmaktadır

Kişisel Sergiler:
2021 Güllerin Ovası, Galeri 77, İstanbul, Türkiye
2015 HEBUN (Var Olmak), Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Türkiye
2006 Kişisel sergi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir, Türkiye

Grup Sergileri:
2020-2021 Ön İzleme, Galeri 77, İstanbul, Türkiye
2020 Virtual Contemporary Istanbul Art Fair, Galeri 77 ile, İstanbul, Türkiye
2020 Step İstanbul, Taksim 360 Project, Galeri 77 ile, İstanbul, Türkiye
2020 Hatırla Beni, Galeri 77, İstanbul, Türkiye
2019 Mamut Art Project 2019, Küçük Çiftlik Parkı, İstanbul, Türkiye
2018 28. Artist İstanbul Sanat Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, İstanbul, Türkiye
2017 27. Artist İstanbul Sanat Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, İstanbul, Türkiye
2010 Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mezunlar Sergisi, Eskişehir, Türkiye
2009 “14 Mart Tıp Bayramı” Karma Resim Sergisi, Diyarbakır, Türkiye
2008 Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mezunlar Sergisi, Eskişehir, Türkiye
2007 Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Atölye Sergisi, Eskişehir, Türkiye
2006 Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Atölye Sergisi, Eskişehir, Türkiye
2006 Mevlâna Kültür Merkezi Karma Resim Sergisi, Konya, Türkiye

Ödüller:
2019 9. Bazaart Projesi ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ, İstanbul, Türkiye
2015 SAKÜDER Resim Yarışması İKİNCİLİK ÖDÜLÜ, Ankara, Türkiye
2007 Ahmet Yakupoğlu Resim Yarışması BAŞARI ÖDÜLÜ, Kütahya, Türkiye
2005 Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi “Portre” Konulu Resim Yarışması BAŞARI ÖDÜLÜ, Eskişehir, Türkiye
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Yarışmalı Sergiler:
2015 Eskişehir Genç Sanatçılar Buluşması Jürili Resim Yarışması Sergileme, Eskişehir, Türkiye
2015 Eskişehir Genç Sanatçılar Buluşması Jürili Resim Yarışması Sergileme, Eskişehir, Türkiye
2015 SAKÜDER Resim Yarışması Sergileme, Ankara, Türkiye
2014 Gaziantep Üniversitesi “Desen” Yarışması Sergileme, Gaziantep, Türkiye
2007 Ahmet Yakupoğlu Resim Yarışması Sergileme, Kütahya, Türkiye
2007 Sütçü İmam Üniversitesi Resim Yarışması Sergileme, Kahramanmaraş, Türkiye
2006 Sütçü İmam Üniversitesi Resim Yarışması Sergileme, Kahramanmaraş, Türkiye
2005 Terracco Resim Yarışması Sergileme, Eskişehir, Türkiye

Filmografi:
2015 HABHİNARKE (Nar Tanesi), Kısa film
2015 HEBUN (Var Olmak), Kısa film
2014 KUND (Baykuş), Kısa film
2011 DALULE (Bostan Korkuluğu), Kısa film

Mehmet Resul Kaçar 1984 yılında Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde doğdu. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini Ergani ilçesinde
tamamladı. 2003 yılında özel yetenek sınavıyla Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği
Bölümünü kazandı. Resim ana sanat dalından 2007 yılında mezun oldu. 2008 yılında MEB’e bağlı çalışmaya başladı. 2009 yılında
kısa filmlere karşı merak saldı ve deneysel çekimler yaptı. 2018 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Temel Sanat ve
Tasarım bölümünde yüksek lisans programına başladı. Sanatçı İstanbul’da yaşamakta ve çalışmalarına devam etmektedir.
İlk kişisel sergisini 2006 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde açan Mehmet Resul Kaçar, “Hebun (Var Olmak)”
isimli ikinci kişisel sergisini 2015 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirmiştir. Bunlara ilave olarak, 2006-2019
yılları arasında yurt içinde çeşitli grup sergilerinde yer almıştır. Ayrıca, 2005-2019 yılları arasında katıldığı resim yarışmalarında
eserleri sergilenmeye layık görülmüş ve çeşitli ödüller kazanmıştır.
Sanatseverlerin ismini Mamut Art Project 2019 edisyonundan hatırlayacağı ve galerinin yeni temsil etmeye başladığı genç sanatçı
Mehmet Resul Kaçar, resimlerinde geçmişten günümüze dünyamızdaki olumsuz değişimi doğa ve hayvanlar ekseninden anlatıyor.
Eserlerin dikkat çeken noktası fondaki standart temanın (başak tarlası) üzerindeki figürlerin ve rollerin değişkenliği oluyor. Sert bir
coğrafyada, bu şiddetli-kurak alanda, doğa, insan ve hayvan çatışmasını gösteren resimleri insanın aklına iktidarla boğuşan ve yer
yer kendisi de iktidar olan figürleri getiriyor.

54

Mehmet Resul Kacar
Biyografi:
Born in 1984, Diyarbakir (Dicle), Turkey
2003-2007 Anadolu University Faculty of Fine Arts and Education, Department of Art Education (Painting)
2008 Started teaching under the Ministry of National Education (MEB)
2009 Interested in short films and started shooting experimental videos
2018 Started master’s program at the Department of Basic Art and Design in Mimar Sinan Fine Arts University
He currently lives and works in Istanbul

Solo Exhibitions:
2021 Field of Roses (Güllerin Ovası), Galeri 77, Istanbul, Turkey
2015 HEBUN (Being Exist), Diyarbakir Metropolitan Municipality, Diyarbakir, Turkey
2006 Personal exhibition, Anadolu University Faculty of Education, Eskisehir, Turkey

Group Exhibitions:
2020-2021 Preview, Galeri 77, Istanbul, Turkey
2020 Virtual Contemporary Istanbul Art Fair, with Galeri 77, Istanbul, Turkey
2020 Step Istanbul, Taksim 360 Project, with Galeri 77, Istanbul, Turkey
2020 Remember Me, Galeri 77, Istanbul, Turkey
2019 Mamut Art Project 2019, Kucukciftlik Park, Istanbul, Turkey
2018 Artist 2018 - 28th Istanbul Art Fair, Tüyap Fair Convention and Congress Center, Istanbul, Turkey
2017 Artist 2017 - 27th Istanbul Art Fair, Tüyap Fair Convention and Congress Center, Istanbul, Turkey
2010 Anadolu University Faculty of Education Alumni Exhibition, Eskisehir, Turkey
2009 “14 March Medicine Day” Group Painting Exhibition, Diyarbakir, Turkey
2008 Anadolu University Faculty of Education Alumni Exhibition, Eskisehir, Turkey
2007 Anadolu University Faculty of Education Workshop Exhibition, Eskisehir, Turkey
2006 Anadolu University Faculty of Education Workshop Exhibition, Eskisehir, Turkey
2006 Mevlâna Cultural Center Group Painting Exhibition, Konya, Turkey

Awards:
2019 9th Bazaart Project THIRD PRIZE, Istanbul, Turkey
2015 SAKUDER Painting Competition SECOND PRIZE, Ankara, Turkey
2007 Ahmet Yakupoglu Painting Competition SUCCESS AWARD, Kutahya, Turkey
2005 Anadolu University Faculty of Education “Portrait” Painting Competition SUCCESS AWARD, Eskisehir, Turkey
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Competitive Exhibitions:
2015 Eskisehir Young Artists Meeting Painting Competition Exhibition, Eskisehir, Turkey
2015 Eskisehir Young Artists Meeting Painting Competition Exhibition, Eskisehir, Turkey
2015 SAKUDER Painting Competition Exhibition, Ankara, Turkey
2014 Gaziantep University “Figure” Painting Competition Exhibition, Gaziantep, Turkey
2007 Ahmet Yakupoglu Painting Competition Exhibition, Kutahya, Turkey
2007 Sutcu Imam University Painting Competition Exhibition, Kahramanmaras, Turkey
2006 Sutcu Imam University Painting Competition Exhibition, Kahramanmaras, Turkey
2005 Terracco Painting Competition Exhibition, Eskisehir, Turkey

Filmography:
2015 HABHİNARKE (Pomegranate Seed), short film
2015 HEBUN (Being Exist), short film
2014 KUND (Owl), short film
2011 DALULE (Scarecrow), short film

Mehmet Resul Kacar was born in Dicle district of Diyarbakir in 1984. He completed his primary, secondary and high school
education in Ergani district. In 2003, he won the Anadolu University Faculty of Fine Arts and Education, Department of Art
Education with a special aptitude test. He graduated from the department of painting in 2007. He started to work under the
Ministry of National Education in 2008. In 2009, he was interested in short films and made experimental shots. In 2018, he started
his master’s degree at Mimar Sinan Fine Arts University, Department of Basic Art and Design. The artist lives and works in Istanbul.
Having opened his first solo exhibition in 2006 at Eskişehir Anadolu University Faculty of Education in 2006, Mehmet Resul Kacar
held his second solo exhibition “Hebun (Being)” in Diyarbakır Metropolitan Municipality in 2015. In addition, he participated in
various group exhibitions in Turkey between 2006-2019. In addition, his works were deemed worthy to be exhibited in painting
competitions between 2005-2019 and he won various awards.
Newly represented young artist whom will be remembered by the audience from the 2019 edition of Mamut Art Project, Mehmet
Resul Kacar, relays the negative change in the world from the past until today from the perspective of nature and animals. The
most striking point of his is the fluidity of the roles and figures on a standard theme (a field of wheat) in the background. In a
rugged landscape, in this violent-barren sphere, his paintings depicting human and animal conflict reminds the audience of
figures in a struggle with rulership and sometimes in a position of rulership themselves.
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Bu katalog 1 Nisan - 2 Mayıs 2021 tarihleri arasında Galeri 77 tarafından düzenlenen Mehmet
Resul Kaçar’ın “Güllerin Ovası” isimli kişisel sergisi için 50 adet basılmıştır. Tüm yayın hakları
saklıdır. İzin almadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, dağıtılamaz.
This catalogue is printed 50 copies for the Mehmet Resul Kacar exhibition titled “Field of Roses”
organized by Galeri 77 on April 1 - May 2, 2021. All copyrights belong to Galeri 77. This catalogue
cannot be copied, re-printed or distributed without any permission of Galeri 77.
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