
BORA BAŞKAN 
HERHANGİ YAPILAR
...............................................................................................................................................................
25 Şubat - 25 Mart 2017, Öktem&Aykut

Bora Başkan'ın Öktem&Aykut'taki ikinci tek kişilik sergisi Herhangi Yapılar 25 
Şubat - 25 Mart 2017 tarihlerinde ziyaret edilebilir. Açılış, 25 Şubat 
Cumartesi günü 15.00 – 19.00’da.

Bora Başkan Herhangi Yapılar başlıklı sergisinde çok katmanlı biçimler ve 
içerikler ile oluşturduğu desenleriyle önceki işlerinden kaldığı yerden hem 
imgelem hem de kavramsal olarak çeşitlenerek ve yenilenerek devam 
ediyor. 

Başkan'ın görsel iletişiminin temelini var eden elemanlar ve fiziksel bir 
durum olarak kullandığı organizmalar, çizimlerinin ve oluşumlarının ortaya 
çıkma süreçlerinde, bazen mutasyona uğrayarak yeniden varoluyor bazen 
de bir öncekini yok ederek yepyeni bir alan açıyor. Çizimin iki boyutlu 
yüzeyini terk etmeye yeltenen bu organizmalar, hali hazırda var olan yapının 
kesitlerinde takılıp kaldığında, aynı yüzeyde afektif topoğrafyalar 
oluşturuyor. 

Görsellerin bütününe bakıldığında Herhangi Yapılar Başkan'ın önceki 
üretimlerinden farklı olarak yapı ve organizmayı mutasyon ile bir araya 
getiriyor. Başkan'ın kendilerini aşırarak tadil eden, çoğalan ve bazen de yok 
olan organizmaları, içinde bulundukları antroposen coğrafyalarda herhangi 
ve diğer yapısal biçimler ile ilişkilenerek kendi farklarından türeyen 
tekilliklerini ilan ediyor.

zamanlarda farklı varyasyonlar meydana getirir. Toplu-oluş bu varyasyonların

aynı anda farklı alanlarda izlenebilmesini mümkün kılar. Farklılık da çokluluk

içerisinde eyleme kudretinin hareketli grafiğini mümkün kılar.

Her oluş kendi metafiziksel coğrafyası dahilinde bulunan eşikten uzama açılır.

Sonsuzlukta eriyen temsil, güç varyasyonlarının sonsuz ilişkilenmiş

olasılıklarından oluşur. Oluş, ürettiği fark neticesinde kudretlenir. Farklı oluşlar

aynı dereye akar. Aynı derelerin sonsuz farklı varyasyonları vardır. Uzama

açılmanın oluşturduğu üst bağıntılar bu derelerin sürekli değişen rejimlerini

belirler. Sürekli değişen rejimler sonucu duygu burada üretilir.
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BORA BAŞKAN 
ANY-STRUCTURE-WHATEVER
...............................................................................................................................................................
February 25 - March 25, 2017, Öktem&Aykut

Bora Başkan’s second solo show in Öktem&Aykut,  Any-Structure-Whatever, 
is open to visitors between 25 February and 25 March 2017. The opening is 
on Saturday, 25 February from 15:00 until 19:00. 

Picking up where he left off in his previous works, Başkan continues his 
drawings with multi-layered forms and context, extending and regenerating 
both in terms of imagination and concept.

The elements constituting the basis of Başkan’s visual style of 
communication and the organisms he uses within physical settings, every so 
often recur through mutation or demolish the former and open up a 
thoroughly new zone. When these organisms that attempt to leave the two-
dimensional surface of the drawing get stuck in the cross-sections of the 
already existing structure, they form affective topographies on the same 
surface.

When we consider all the visuals, we see that unlike Başkan’s previous 
works, Any-Structure-Whatever brings structure and organism together 
through mutation. Başkan’s organisms, which multiply, transform through 
an act of overlapping and sometimes vanish, declare their singularity: A 
singularity originating from their own differences, through an association 
with any and other structural forms, in the anthropocene geographies they 
inhabit.

zamanlarda farklı varyasyonlar meydana getirir. Toplu-oluş bu varyasyonların

aynı anda farklı alanlarda izlenebilmesini mümkün kılar. Farklılık da çokluluk

içerisinde eyleme kudretinin hareketli grafiğini mümkün kılar.

Her oluş kendi metafiziksel coğrafyası dahilinde bulunan eşikten uzama açılır.

Sonsuzlukta eriyen temsil, güç varyasyonlarının sonsuz ilişkilenmiş

olasılıklarından oluşur. Oluş, ürettiği fark neticesinde kudretlenir. Farklı oluşlar

aynı dereye akar. Aynı derelerin sonsuz farklı varyasyonları vardır. Uzama

açılmanın oluşturduğu üst bağıntılar bu derelerin sürekli değişen rejimlerini

belirler. Sürekli değişen rejimler sonucu duygu burada üretilir.
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BORA BAŞKAN

İSİMSİZ / UNTITLED
2017

Kağıt üzerine karakalem ve mürekkep baskı / Pencil and Inkjet print on paper 
151x221 cm

155x225 cm (çerçeveli / framed)



BORA BAŞKAN

İSİMSİZ / UNTITLED
2017

Kağıt üzerine karakalem / Pencil on paper 
82x58 cm

86x62 cm (çerçeveli / framed)



BORA BAŞKAN

İSİMSİZ / UNTITLED
2017

Kağıt üzerine karakalem / Pencil on paper 
50x70 cm

60x80 cm (çerçeveli / framed)



BORA BAŞKAN

İSİMSİZ / UNTITLED
2016

Kağıt üzerine karakalem / Pencil on paper 
58x68 cm

64x74 cm (çerçeveli / framed)



BORA BAŞKAN

İSİMSİZ / UNTITLED
2017

Kağıt üzerine karakalem / Pencil on paper 
33x37 cm

44x48 cm (çerçeveli / framed)



BORA BAŞKAN

İSİMSİZ / UNTITLED
2017

Kağıt üzerine karakalem / Pencil on paper 
33x37 cm

44x48 cm (çerçeveli / framed)



BORA BAŞKAN

İSİMSİZ / UNTITLED
2017

Kağıt üzerine mürekkep baskı / Inkjet print on paper 
90x150 cm

95x155 cm (çerçeveli / framed)



BORA BAŞKAN

İSİMSİZ / UNTITLED
2017

Kağıt üzerine mürekkep baskı / Inkjet print on paper 
49x69 cm

54x74 cm (çerçeveli / framed)



BORA BAŞKAN

İSİMSİZ / UNTITLED
2017

Kağıt üzerine mürekkep baskı / Inkjet print on paper 
64,5x59,5 cm

69x64 cm (çerçeveli / framed)



BORA BAŞKAN

İSİMSİZ / UNTITLED
2017

Polyester döküm / Polyester casting
54x22x20 cm

140x37x43 cm (kaide ile / with plinth)



BORA BAŞKAN

İSİMSİZ / UNTITLED
2017

Polyester döküm / Polyester casting
54x22x20 cm

139x37x43 cm (kaide ile / with plinth)



BORA BAŞKAN

İSİMSİZ / UNTITLED
2017

Polyester döküm / Polyester casting
60x18x16 cm

166x30x30 cm (kaide ile / with plinth)
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