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Mistisizm ve felsefenin temelleri atıldığından beri insanlık, fiziksel bir varlık olarak beden ve bedenin metafizik özü arasındaki 
diyalektik ilişkiyi anlamaya çalışmakta. Mistikler ve din adamları buna ruh adını verirken; filozoflar ve sosyal bilimciler bizi diğer 
canlılardan ayıran ve birer birey yapan bu elementi zihin olarak nitelendirdiler. Özellikle de felsefe alanında, Descartes zihnin 
beden ve bizi çevreleyen bütün maddeler üzerinde açık bir tahakkümü olduğunu vurgulayan bir beden-zihin dikotomisini 
formüle etmişti. Kadim beden-zihin problemini insanları katıksız bir rasyonalizme yönlendirerek çözmeye çalışan kartezyen 
beden-zihin ikiliğinden öte, metafizik bir husus olarak ruh tüm kültürlerde bir problem olarak yer aldı. Ruh nedir? Var olan bir şey 
midir? Biz öldükten sonra da var olmaya devam mı eder? Eğer öyleyse, bedenimizden ayrıldıktan sonra nereye gider?

Din ve felsefe dışında, sanat tarihinde de metafizik sorular büyük bir rol oynamaktadır. Antik çağlardan bugüne, sanatçılar 
bizi insan yapan şey nedir ve bizi bireysel değişime iten enerji nedir sorularına cevap aradı. Doğruları mantık, objektivite 
ve evrenselliğin dışında açığa çıkarmak için algı sınırlarının, ölçülebilir gerçeklik yapılarının ve doğrunun dikte edilmiş tüm 
yorumlarının ötesine geçtiler.

Sanat konuşulamayanı imgelerle tercüme eden bir iletişim aracıdır. Doğrusal olarak açıklanamayan şeyleri görselleştirir ve 
böylece sınırlı dünya algımıza oldukça değerli boyutlar ekler. Sanatçılar kapsamımızı genişletir ve böylece bizi estetik, entelektüel 
ve spiritüel açıdan zenginleştirir. Sanatın görünmeyeni açığa çıkarma ve ruhumuza dokunma gücünü gösteren, sanat ve yücelik 
arasındaki ilişki üzerine birçok kitap yazılmıştır. Özellikle de resim sanatı, kısıtlı bakış açılarımızın perdesini mantık çerçevesinde 
görebildiklerimizin ötesine taşıyarak kaldırmasıyla, sıklıkla değerli bir alternatif bilgi üretim alanı olarak değerlendirilmiştir.

Ruh gerçekten de görünmez ve kanıtlanamaz oluşu göz önünde bulundurulursa tartışılabilir, hatta şüphe uyandıran bir kavram. 
Bununla birlikte binlerce yıldır insanlar rasyonalizmin ötesinde, mantığın ötesinde, objektivizmin ve zihni ilgilendiren hususların 
ötesinde bir şey olduğunu hissediyorlar. Bu bir şey bir illüzyon ya da ütopik bir rüya olabilir. Ancak aynı şekilde, her daim var olan 
ölüm ve yok oluş karşısındaki dehşetimizin üstünü kapatmak için uydurduğumuz bir manevi gizem de olabilir.

Her ne olursa olsun, sanatçılar hayatta farklı anlamların peşine düşmekten korkmazlar. Bilginin, bilimin ve evrensel gerçeğin 
ötesine geçerek varoluşumuzun karanlık köşelerinde yatan sezileri açığa çıkartırlar. Bu, sanatın ne kadar önemli olduğunun 
kanıtlarından biridir. Sanat bilime, felsefeye ve mistisizme değerli bir katkı yapar çünkü kendi bilgi biçimini yaratırken bu üç alanın 
da eşiğinde durabilme yetisine sahiptir. 

Zeynep Akgün’ün son resimleri insanın beden-ruh dikotomisi ve bunun toplumdaki yerimizi şekillendirmedeki etkisini ele alıyor. 
Bu resimler bilinenle bilinmeyeni ve de görülenle görülmeyeni birbirine bağlamak için gerçeklik ve gerçeküstücülük arasında 
gidip geliyor.

Galeri 77’de sanatçı yeni bir eser serisiyle karşımıza çıkıyor. Bu seride dört ana unsur, çeşitli varyasyonlarıyla görülebilir: çıplak 
insan bedeni, hayvanlar, kumaşlar ve içi boş elbiseler. Tüm bu parçalar genellikle monokrom bir arka planın önünde tasvir 
edilmiş.

Bu resimlerde baskın unsur, parça parça ve sahibi belli olmayacak bir şekilde başsız olarak temsil edilmiş olan beden unsuru. 



3

Yüzü olmayan gövdeler bilinmeyen alanların ve katmanların önünde çember oluşturuyorlar. Bazen birbirleriyle ilintili halde, 
bazen de sessiz bir yalnızlık içinde o anda donup kalmışlar. Pozları dinamik hareketleri anımsatıyor, bu hareketler izleyici 
gözlerini tabloya doğrultmadan hemen önce gerçekleşmiş gibiler. Figürlerin kasları gergin ve bedenler sonsuza kadar duracakları 
dansçı pozlarında yakalanmışlar. Eserlerde yaprak kımıldamıyor. Zaman mefhumu kaybolmuş ve mekân belli başlı yerlerden ve 
coğrafyalardan tamamen bağımsız. Bedenler idealizm ve natüralizm arasında bir üslupla betimlenmiş olsa da belirli kişilere ait 
olmayan, parça parça ve kimliksiz halleri sayesinde izleyici ile daha kolay bağ kurabiliyor.

Resimlerin estetiği, barok ve klasisizmle birlikte çağdaş sanattan bildiğimiz eklektik kompozisyon kavramına da uygunluk 
gösteriyor. Resimlerin parça parça karakteri, objelerin çatışması ve semboller; bir rüyayı andıran atmosferle birleşince, gerçekliğin 
sürrealist yorumuna yakınsıyor. Nihayetinde Akgün’ün yaklaşımı bilinen üsluplar ve akımların arasında duran güçlü bir pozisyonu 
formüle eden bireysel bir yaklaşım. Bu yüzden Akgün kendi resimsel stratejisini kurguluyor; bu strateji çoğulcu karakteri sebebiyle 
çağdaş bir estetik açığa çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda günümüz dünyasındaki varoluşsal mücadelemize atıfta bulunan 
kavramsal bir anlam ediniyor.

İnsan bedeniyle birlikte hayvan figürleri de resimlerde karşımıza çıkıyor. İkonografik tarihlerinden ötürü özellikle yılanlar 
kompozisyona mistik bir boyut katıyorlar. Âdem ve Havva’dan bu yana yılan, bizi günahkârlığa kışkırtmaya çalışan kötülüğü 
temsil eder. Bazen figürler hayvanlardan kaçınıyor gibi duruyor, bazı resimlerde ise bu tam tersi ve uyum içinde birlikte var 
oluyorlar. Hâl böyle iken insan ve hayvan arasındaki resimsel ilişki eserlerin dramatik karakterlerini arttırıyor ve oldukça güçlü bir 
gerilim yaratıyor.

Aynı zamanda figürlerin etrafında kumaşlar yer alıyor ve bu kumaş parçaları resmin farklı unsurları arasında kompozisyonel 
ve kavramsal bağlantılar yaratıyor. Bazı yerlerde figürleri birbirine bağlarken, bazen de bedenleri sararak kimliklerinin açığa 
çıkmasını engelliyorlar. Böylece seyircinin varoluşsal hayatta kalma mücadelesinin tanığı haline geldiği bir saklambaç oyunu 
ortaya çıkıyor. Kumaşlar karanlık alanlar boyunca süzülür ve figürlerin etrafını serbestçe sararken, aynı zamanda resimsel matriste 
ek hareketlere de yol açıyorlar.

İçi boş elbiseler, kompozisyonun bir diğer unsuru olarak izleyicinin dikkatini çekiyorlar. Tüm parçaların tam ortasında yer alan ve 
geri kalan unsurlarla aralarında sık sık bir renk kontrastı bulunan bu elbiseler; kıyafetlerin sosyal kodları sembolize eden kültürel 
anlamlarıyla beraber, aidiyet ve toplumsal cinsiyet meselelerine de atıfta bulunuyorlar. Elbise, bir moda öğesinden çok daha 
fazlasını ifade ediyor. Elbise, üzerinden kimliğimizi ve kişiliğimizi sunduğumuz bir levhadır. Elbiseler, aynı zamanda toplumsal 
kural ve adetlere uymak için içine sığıştığımız birer kalıptır. Bazen elbise çok dar olur ve özgürce hareket edebilme yetimizi 
elimizden alıp, rahatça nefes almamızı bile engeller. Bazen de elbiseler çok büyük olur, böylece üzerimizde kalmasını ve aynı 
zamanda da bize yakışmasını sağlamak için uğraşır dururuz. Yalnızca bazı ender anlarda elbise üzerimize cuk diye oturur ve 
parıldamamızı sağlayan ikinci bir ten gibi hissettirir.

Zeynep Akgün, sıcak ve dinamik gövdeler ile çoktan unutulmuş hayaletlerin içi boş kabuklarını andıran uçuşan kumaşlar ve boş 
elbiseler arasında bir kontrast kuruyor. Ten ve kumaş arasındaki ilişki, boş ve dolu gövdeler arasındaki farklılıklar; fizik ve metafizik 
ayrımıyla birleşince o tekinsiz ruh-beden dikotomisine işaret eden bir gerilim açığa çıkarıyor. Ancak, Akgün’ün resimlerindeki 
figürler tüm elbiselerden, tüm zincirlerden ve tüm sosyal kalıplardan sıyrılmış gibi duruyorlar. Zaman ve uzay boyunca özgürce 
hareket ederek modern erkek ve kadınların bireyselleşme sürecinin evrensel birer sembolü hâlini alıyorlar. Boş ve minimal 
arka planlar, çıplaklık ve içi boş elbiselerle birleşince bedenin doğal saflığına ve ruhun özgürlüğüne vurgu yapıyorlar. Akgün’ün 
eserlerinde, beden ve ruh tüm dünyevi ve sosyal boyunduruklardan kurtularak olmaları gerektiği gibi var oluyorlar: Özgürce ve 
birey olarak.

Prof. Dr. Marcus Graf
Sanat Eleştirmeni, Küratör, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Başkanı
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Since the foundation of mysticism and philosophy, humans have tried to understand the dialectical relation between the body 
as physical being and its metaphysical essence. Mystics and priests named it soul while philosophers and social scientists 
called the element that separates us from the rest of the living world and makes us individual the mind. Especially in the field of 
philosophy, Decartes formulated a body-mind-dichotomy that underlined a clear dominance of the mind over the body and 
all matter that surrounds us. Besides the Cartesian Mind-Body Dualism, which aimed at solving an ancient mind-body problem 
by making humans pure rationalists, the metaphysical question of the soul remained a basic problem in all cultures. What is the 
soul? Does it exist? Does it continue existing after we die? If so, where does it go after it leaves our body?

Besides religion and philosophy, metaphysical questions play a great role in the history of art as well. From the antiques to 
today, artists have dealt with the issue of what makes us human, and what is the energy that drives us towards individual 
change?  They have gone beyond the limits of perception, measurable reality constructions and dictated versions of truth in 
order to reveal truth beyond logic, objectivity and universalism.

Art is a communication medium that translates the unspeakable into images. It visualizes what cannot be linearly explained, 
and therefore adds valuable dimensions to our limited world perception. Artists widen our scope, and therefore enrich us 
aesthetically, intellectually and spiritually. Many books have been written on the relation between art and the sublime, where its 
power to reveal the unseen, and to touch our soul has been exposed. Especially the art of painting has been often considered 
a valuable field of alternative knowledge production that lifts the curtain of our restricted points of view for going beyond the 
rationally known.

Indeed, the soul seems to be debatable, even questionable due to its invisibility and improvability. Though, for millennia, 
people feel that there is something beyond rationalism, beyond logic, beyond objectivism and beyond the matters of the 
mind. This something might be an illusion or a utopian dream. It could also be considered a spiritual occult that we invent to 
take-away the omnipresent horrors of death and evanescence.

Nevertheless, artists do not fear to search for alternative insights in life. They go beyond knowledge, science and universal truth 
in order to reveal insights that lay in the shadows of our existence. This is one of the reasons why art matters. It is a valuable 
addition to science, philosophy and mysticism as it has the capability to stand on the threshold between them as it creates its 
own form of knowledge.

The current paintings of Zeynep Akgün deal with the human body-soul-dichotomy and its impact on the way we shape 
our individual role within society. Her paintings shift between realism and surrealism in order to connect the known with the 
unknown, as well as the seen with the unseen.

At Gallery 77, the artist presents a new series of paintings, where four main elements can be seen in various variations: the 
naked human body, animals, fabrics and empty dresses. All parts are mostly depicted in front of a monochrome background.

The dominant element is the body, which is represented fragmentedly and anonymously without a head. Faceless torsos 
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circle in front of unknown grounds and spheres. Sometimes interconnected with other bodies, other times in silent solitude, 
they are frozen in the moment. Their poses are reminiscences of dynamic movements, which seem to have taken place just 
shortly before the spectator had laid eyes on the painting. Muscles are flexed, while the bodies remain forever captured in 
a dancer-like pose. Everything stands still in the work. Time is absent and space is independent from specific locations or 
geographies. Although the bodies are depicted in a style between idealism and naturalism, due to their fragmented condition 
and anonymity they do not belong to certain people so that the spectator can relate to them easily.

The painting’s aesthetic shows affirmations to baroque and classicism as well as to the notion of an eclectic composition known 
from contemporary painting. The fragmental character of the paintings, the clash of objects and symbols plus their dreamy-like 
atmosphere open-up links to a surrealist understanding of reality. Though, in the end, Akgün’s approach is an individual one 
that formulates a strong position in-between known styles and movements. This is the reason why she formulates her own 
painterly strategy, which due to its pluralist character gives it a contemporary aesthetic plus a conceptual meaning that points 
to our existential struggle in today’s world.

Combined with the human body, animal figures appear in the paintings. Due to their iconographical history, especially the 
snakes add a mystical dimension to the compositions. Since Adam and Eva, the snake stands for the evil that tries to trick us 
into depravity. Sometimes, the figures seem to avoid the animals, while in other paintings they coexist in harmony. Anyhow, 
the pictorial relation between man and animal increases the dramatic character of the pieces and cause a powerful tension.

Also fabrics are shivering around the figures, and create compositional as well as conceptual links between the different 
elements of the paintings. While in some parts, they connect figures, in other cases, they protect the bodies from revealing their 
identity. A game of hide and seek appears, in which the spectator becomes a witness of an existential struggle for surviving. As 
the fabrics float through the dark space and freely circle around the figures, they also induce additional movement within the 
pictorial matrix.

As the last compositional element, empty dresses draw the attention of the spectator. Placed in the center of the pieces, often 
in color contrast to the rest of the compositional parts, they refer to the cultural meaning of clothes as symbol for social codes 
as well as reference to shift belonging and gender issues. A dress is more than a fashion item. It is a sign, with which we present 
our identity and personality. Dresses are also molds, in which we try to fit in to meet social conventions. Sometimes the dress 
is too tight and takes away our ability to freely move while it also prohibits us from easily breathing. At other times, it is too big, 
so that we struggle to keep it on and make it look good on us. Only in rare moments, it fits perfectly and feels like a second skin 
which makes us shine.

Zeynep Akgün contrasts the floating fabrics and empty dresses, which resemble empty shells of long forgotten ghosts, with 
warm and dynamic bodies. The relation between flesh and textile, the distinction between full and empty vessels, as well as 
the difference between physics and metaphysics create a suspense that points to the uncanny Soul-Body Dichotomy. Though, 
the figures in Akgün’s paintings have freed themselves from any dress, any shackle, and any social pattern. Moving freely 
through time and space, they become universal symbols of the individualization process of modern men and women. The 
empty and minimal backgrounds, the nakedness and the emptiness of the dresses underline the natural purity of the body 
and the freedom of the soul. In her paintings, body and soul become liberated from all earthly and social bounds in order to 
exist in the way they meant to be: Free and individual.

Prof. Dr. Marcus Graf
Art Writer, Curator, Head of the Art and Cultural Management Department at Yeditepe University’s Fine Art Faculty in Istanbul.
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Maske / Mask, 2019
Tuval üzerine yağlıboya
Oil on canvas
120x100 cm
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Yüzler Ormanı / Forest of Faces, 2020
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 100x100 cm
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Yüzler ve Bedenler 
Faces and Bodies 
2020
Tuval üzerine yağlıboya
Oil on canvas
120x100 cm
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Öteki Bahçe / The Other Garden, 2019
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 130x180 cm
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Boşlukta Uyku / Sleep In Emptiness, 2019
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 160x180 cm
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Kıskıvrak / Tightly, 2019
Tuval üzerine yağlıboya

Oil on canvas
100x80 cm
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Konsey / Council, 2019
Tuval üzerine yağlıboya
Oil on canvas
100x80 cm
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Sarmal / The Spiral, 2019
Tuval üzerine yağlıboya

Oil on canvas
100x80 cm
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Otopsi / Autopsy, 2020
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 120x140 cm
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Kabuk ve Kılıf / Shell and the Case, 2020
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 120x140 cm
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Ara Alan / Interspace, 2019
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 60x80 cm
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Aynı Anda / At the Same Time, 2019
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 60x80 cm
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Koza / Cocoon, 2019
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 80x100 cm
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Aramızdaki
In Between Us, 2019

Tuval üzerine yağlıboya
Oil on canvas

100x80 cm
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Çepeçevre / All Around, 2020
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 80x100 cm



25

Kutsal Bahçe / Sacred Garden, 2019
Tuval üzerine yağlıboya

Oil on canvas
70x50 cm
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Yerçekimi / Gravity, 2020
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 60x80 cm
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Oda / The Room, 2019
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 170x150 cm



29

Çapraz Sorgu / Cross Examination, 2019
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 60x80 cm
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Karanlık Hikâye
Dark Story, 2020
Tuval üzerine yağlıboya
Oil on canvas
100x80 cm
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Tapınak / Sanctuary, 2019
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 80x60 cm
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Marcus Graf: Sevgili Zeynep, Galeri 77’de yeni resimlerini izleyiciye sunuyorsun. Bu eserlerinin biçimsel ve kavramsal karakteriyle 
ilgili bilgi edinmek amacıyla bu röportajı gerçekleştiriyorum. İstersen şu anda figürleri kullanışınla başlayalım. Sergilenen 
eserlerde, insan vücudu monokrom bir arka planın önünde çıplak olarak karşımıza çıkıyor, böylece de ilginin merkezi haline 
geliyor. Ancak, kimliksiz ve parça parça durumdalar. Bu konuyla ilgili yorumların nelerdir?

Zeynep Akgün: “Ruhun Kabuğu” adını verdiğim yeni çalışmalarımda insan bedenine odaklandım. Bazı kompozisyonlarda 
bedenlere sanki göremediğimiz bir ruhu saran elbiseler eşlik ediyor. Resimlerde gövdeler ve elbiseler insanın maddesel olmayan 
yanını; ruhunu kaplayan birer kabuk gibi yer almaktalar. Kabuk kavramını içeri ile dışarıyı ayıran, sertliğiyle özü dış etkenlere karşı 
koruyan/kaplayan/çevreleyen bir metafor olarak ele aldım.

Graf: Figürlerin suratları yok ve bilinmeyen karanlık bir uzayda süzülüyor gibiler.

Akgün: Üretmede sürekliliğin önemine inanan bir ressam olarak bu süreç içinde gelişen değişimleri ve yeni ifade biçimlerini 
denemeyi seviyorum. Bu bağlamda bir önceki seri resimlerimden farklı olarak yeni çalışmalarımda mekânsal espastan vazgeçtim 
ve simetrik diyebileceğim çözümlemelerle imgelerimi yalın bir fon önünde kurguladım. Bu yalın fon önünde yan yana dolaşan, 
dokunmaya çağıran ten/beden, ürperten yılan ve akıcı kumaş kıvrımlarıyla daha soyut bir espas kullandım. Portreleri bilinçli 
olarak terk ettim ve kimliksiz gövdelerle birini işaret etmeden genele yayılan bir atmosfer oluşturdum.

Üretirken farkında olmadan yaşamsal ve kültürel deneyimlerimiz resimlerin içine sızıyor. Benim için sanat, yaratıcılığı tetikleyen 
unsurların başında geliyor. Bu seri ortaya çıkınca figürleri kullanma biçimimin, elbiselerdeki kumaş kıvrımlarının, modülasyonun 
çok sevdiğim Antikite’deki kırık heykel gövdeleri, drapeler, alçak kabarmalardaki ifadelerin yansıması olduğunu fark ettim.

Graf: Antikite boyunca sanat kavramı idealleştirilmiş bir güzellik fikriyle karakterize edildi. Senin estetik ve güzellik anlayışını 
güncel eserlerinde nasıl değerlendirirsin?

Akgün: Bedenler için özel bir estetik kaygım yok. Daha çok kompozisyonun geneli için bir estetik kaygım var. Bunu da tekrarlar, 
benzerlikler ve bir çeşit simetri kullanarak çözdüm. Kadrajın içinde kalan kapalı bir kompozisyon kullandım. Böylece daha net bir 
ifade yakaladım. Antik Yunan güzellik anlayışının temelinde ideal ölçü ve oran vardı. Benim yorumumda daha akışkan, birbirinin 
içine geçen, dönüşen ve hareket duygusu yaratan bir bütün olma hali var.

Graf: İnsan figürleri dışında hayvanlar ve sık sık yılanlar karşımıza çıkıyor. Bunların anlamı nedir?

Akgün: Bu hayvan imgeleri izleyicinin zihninde farklı anlamlara tekabül ediyor. Bazen bir öteki ya da yanı başımızdaki, gözeten/
gözetleyen, bazen de bilinçaltına hizmet eden bir uyarıcı, mesela bir korku nedeni... Bedenlere sarılmış yılanlar, ana karakterlerin 
etrafını çevrelemiş babunlar, güzelliği sembolize eden tavus kuşu ve kelebek gibi hayvanların bedenlerle ilişkilerinden doğan 
hissiyatı seviyorum, örneğin yılan-beden ilişkisinde en kadim anlatılarda insanın cennetine mâl olmuş yılanın soğukkanlı ve 
ürpertici yapısı resmin gerilimini arttırıyor. Babunların kaçak bakışları bir yandan odak saptırırken, parlak elbise ve gövdelerle 
yaratılan birliktelik tekrar merkeze toplanmamızı sağlıyor. Böylece resimle gelgitli bir ilişki içinde buluyoruz kendimizi...

Zeynep Akgün’ün
Marcus Graf’la sohbeti
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Graf: Peki resimlerindeki kavramsal/anlatısal boyutu nasıl açıklarsın? Seni güncel eserlerine yönlendiren önemli içerik olguları 
nelerdir? Hangi soru ya da sorunlara ilişkinler?

Akgün: Temel sorum/sorunum şu aslında; en başından bir şeylerin içine doğuyoruz. Bedenimiz ilk sınırımız. İçine doğduğumuz 
koşullar, çevre, aile hayatı, sosyal yaşamımız her yönden belirleyici oluyor. Bizlere dayatılan çok şey var. Öte yandan yine de 
her birey yaşam içerisinde seçenekleri zorlama, iradesi ile bunların ötesine geçme kabiliyetine sahip. Seçimler yapıyoruz, kendi 
öznelliğimizle, hissiyatımız ve arzularımız doğrultusunda, ruhumuzu rahat ettirecek kabuklar buluyoruz. Elbiseler giyiyoruz. Bu 
elbise bize göre mi dikilmiş, bizim elbisemiz mi yoksa bir başkasına mı ait, bu elbiseyi mi giymeliyiz, ya da “bu” bir elbise mi 
olmalı? Peki, bir adım ötesi, ruhumuzun rahatı için bu kabuklara ihtiyacımız var mı? Kabuklarımızı kırabilir miyiz? Herkes için farklı 
sorular... Resimlerimin kavramsal çerçevesini bu sorular oluşturuyor.

Graf: Geçmişteki resimlerinin birçoğunda kendini model olarak kullanmıştın. Bu kez farklı görünüyor. (NEDEN, ne ve nasıl?)

Akgün: Evet kendimi ve çevremdeki insanları model olarak kullandığım resimler yaptım. İzleyici ile göz kontağı kuran, onu bir çeşit 
yüzleşmeye davet eden portrelerdi bunlar... Gözler ve bakışlarla ifadenin peşindeydim. Daha öznel bir yaklaşımdı ve dönemsel 
bir tercihti. Yeni çalışmalarımda ise kişiyi tanımlayan, işaret eden portrelerden vazgeçtim, sadece bedenleri kullanarak genele 
hitap eden, kapsayıcı bir yol benimsedim.

Graf: Resimlerin realizm ve sürrealizm arasında süzülüyor gibi görünüyor. İşlerini biçim, estetik ve kavram açısından bu akımlarla 
nasıl ilişkilendiriyorsun?

Akgün: Günümüz dünyasında birey hızla akıp giden imajlarla kuşatılmış durumda; gerek sosyal medyada gerekse gündelik 
hayatın koşturmacasında görüntüler gözümüzün önünden kayıp gidiyor. İzleyiciyi resim gibi sabit bir görüntü önünde tutmak 
giderek zorlaşıyor. Bu açıdan, gerçek dünyadan tanıdık imgeler ile sürreal yaklaşımı birlikte kullanmanın daha etkili olduğunu 
düşünüyorum. İzleyiciyi bilmenin güveni ve bilinmeyen karşısında duyduğu merak ile resim karşısında tutmaya çalışıyorum.

Biçim ve estetik açıdan bakıldığında ise kompozisyonlarımda kullandığım parçalanmış bedenler ve boş elbiselerin birlikteliği 
absürt ve gerçeküstü bir form yaratıyor. Bu büyük ve eklektik form karanlık bir boşlukta adeta asılı durarak “Ruhun Kabuğu” 
metaforuna hizmet ediyor.



36

Marcus Graf: Dear Zeynep, at Gallery 77, you present a new series of paintings. In this interview, I would like to learn about the formal 
and conceptual characteristics of these works. Let us start with the current use of figure. In the exhibited pieces, the human body 
is nakedly exposed before a monochrome ground, so that it means the center of attention. Through, they are anonymous and 
fragmental. Could you please comment on this?

Zeynep Akgün: I focused on the human body in my recent works which I entitled “The Shell of the Soul”. In some of the compositions, 
these bodies are accompanied by dresses which are wrapped around a seemingly invisible soul.  In the paintings bodies and 
clothes are like shells, covering up the immaterial side of human; the soul. I took the concept of the shell as a metaphor that protects 
/covers / surrounds the core from the outer effects with its toughness, separating the inner and the outer.

Graf: The figures have no face, and seem to float in an unknown dark space.

Akgün: As a painter who is also a staunch believer of the importance of continuity in creation, I enjoy experimenting on variables 
improving during this process and I also enjoy trying out fresh ways of expression. In this sense, unlike my previous body of work, 
I have given up on spatiality and built my images using somewhat symmetrical analyses, in front of a simple background. Directly 
afore this background I’ve used a more abstract space with skins/bodies wandering around side by side, inviting to touch, along 
with creeping snakes and flowing pieces of fabric. I’ve deliberately left the portraits and created an atmosphere that is sprawling 
generally, with anonymous bodies not pointing to a certain person.

When we create them, our habitual and cultural experiences seep unwittingly into our paintings. For me, art is the primary element 
that triggers creativity. When this series first appeared, it suddenly dawned on me that the way I use the figures, the folds of fabric 
and the general modulation are reflections of broken statue torsos, draperies and bas-reliefs in Antiquity.

Graf: During the Antique, the notion of art was characterized by an idealized idea of beauty. How do you evaluate your notion of 
aesthetic and beauty in the current pieces?

Akgün: I do not have a special concern for aesthetic of human body. Mostly I have an aesthetic concern about overall composition. 
I actually solved it using some kind of symmetry, repetitions and similarities. I used an enclosed composition that remains within the 
frame. Thus, I was able to get a clearer expression. There were idealized standards and proportions at the heart of Ancient Greek 
understanding of beauty. In my interpretation, however, there is an attitude of unity which is more fluid, engaged, transforming and 
causing a feeling of a movement.

Graf: Besides human figures, animals, and often snakes appear. What is the meaning of them?

Zeynep Akgün in
Conversation with Marcus Graf
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Akgün: These animal images correspond with certain meanings in the mind of the spectator. Sometimes they are sentinels/
observers near or right next to us, and sometimes they are premonitories for the subconscious, maybe a reason to fear… I love the 
feeling deriving from the relationship between bodies and animals such as peacocks and butterflies for symbolizing beauty, snakes 
wrapped around bodies or baboons surrounding the main characters; for example in the context of the relation of snake-body, 
the snake with its cold-blooded and eerie form serves to raise the tension of the painting just as in most ancient narratives, where 
it cost the humankind their paradise. The furtive glances of the baboons shift the focus, while unity created with the shiny dresses 
and bodies ensure an accumulation towards the center once more. Thus, we find ourselves in a to-and-fro relationship with the 
painting…
Graf: How would you describe the conceptual / narrative dimension of your paintings? What are important content matters that 
have led you to the current pieces? What questions or problems are they relating to?

Akgün: My elemental question/problem is this indeed; we were all born inside of something from the very beginning.  Our body is 
our first boundary. All the circumstances we were born in, the environment, the family affairs, the social interactions are determinative 
in every aspect. There are lots of impositions. On the other side, every individual has the capability to push towards all the options, 
go beyond them with the help of their willpower. We make choices, we find our shells to comfort our soul with our own subjectivity 
in accordance with our feelings and our desires.   We put on dresses. Was that dress sewed for us, is it our dress or another one’s, 
should we wear this dress, or should “it” be a dress? Then, one step beyond, do we really need those shells comforting our souls? 
Are we capable of breaking those shells? Different questions for everybody… All these questions are forming the conceptional frame 
of my paintings.

Graf: In many of your previous paintings, you have used yourself as model. This time, it seems different. (WHY, What, How?)

Akgün: Yes, I have painted myself and people around me as models in my past works. Those paintings were portraits that had an 
eye-contact with the audience, inviting them to a sort of confrontation... I was chasing an expression with eyes and looks. It was 
a more subjective approach and a certain choice for a certain period. I have since abandoned portraits defining and depicting a 
certain persona; instead I took the more inclusive, more broadly appealing approach of using bodies only.

Graf: Your paintings seem to float between realism and surrealism. How do you relate your work to these movements in regards to 
form, aesthetic and concept?

Akgün: In today’s world, the individual has been besieged by high-speed images; all the frames and images are slipping away rapidly 
in front of our eyes, whether in social media or daily life. It’s getting increasingly difficult to keep people in front of a steady image 
like a painting. In this respect, I believe that using familiar images from the real world along with a surrealistic approach tend to be 
more penetrating. I’m trying to keep the audience in front of the using both the confidence caused by familiarity and curiosity in the 
face of the unknown.

In regards to form and aesthetics, the unity of the fragmented bodies and the empty dresses that I use in my paintings create an 
absurd and surreal form. This grand and eclectic form stands hanging above the dark space, serving towards the metaphor of the 
Shell of the Soul.
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