TOYGUN ÖZDEMİR
ALTIN ÇAĞ
Toygun Özdemir’in Altın Çağ başlıklı sergisi 8 Ocak – 5 Şubat 2022 tarihlerinde Öktem Aykut’ta.
Aynı ebattaki 8 resimden oluşan Altın Çağ, Özdemir’in Öktem Aykut ile beşinci sergisi.

"Dedemi kaybettikten çok sonraları tamamen şans eseri elli altmış adet, çoğunun arkası tarihlenmiş, küçük boyutlu
fotoğraf buldum. Biraz elimde çevirdikten sonra çocuklukta dinlediğim dağınık hikâyelerin bir kısmının burada
geçtiğini farkettim. Zamanla arka yüzlerdeki notlar sayesinde bir kronoloji oluşabileceğini farkettim ve sonunda
ortaya şöyle bir hikâye çıktı.
Yaklaşık yirmi kişilik bir ekip 1948-1955 yılları arasında Van Gölü’nde ‘Tatvan’ adında bir gemi yapmak üzere
görevlendiriliyor ve sonunda bu gemiyi yüzdürüyorlar. Bu süreçte orada peyzaj düzenlemeleri, sosyal tesisler
yapıldığını görüyoruz. Bir futbol takımı kuruluyor. Dostluklar şekilleniyor, kadınlı erkekli. Küreğe çıkıyorlar mesela hep
beraber. Benim fazla okumam olarak görülmeyecekse bir modernite inşası var her anlamda. İşaret edilen ve
ulaşıldığında refah getireceğine inanılan bir batı standartı var. Topluluğun bu duruma nasıl bağlandığını da
görebiliyorsunuz. Birbirinden çok farklı insanlardan oluşan bu ekip değer yaratmanın, yoktan var etmenin ortak
kıvancını yaşıyorlar. Ama tepeden inme bir durum da söz konusu, bunlar sizin hayalleriniz ve değerleriniz olmayabilir
fakat benimsenmeniz iyidir gibi. Çünkü kökler var, gelenek var. Bu çarpışmalardan bir dizi resim yapmak istedim, hem
görünenin arkasına bakmak hem de bu ‘dün nasıldı?’, 'bugün nereye geldi?’ gibi sorular sormak için. Resimlerde bir de
sembolik yaklaşım var. Karar vericiyi prangalanmış bir deniz canavarı olarak hayal ediyoruz, uygulayıcıları ise ona bağlı
zincirleri kendilerince çekiştiren dağınık bir topluluk.
Leviathan yani deniz canavarı imgesi bir birleştirici olarak bana çok uygun göründü ve fotoğraflardan aldığım sahneler
ile bir nevi hikâye anlatmaya giriştim. Sekiz tuvalden oluşacaktı. Öncelikle kilden basit bir maket hazırladım. Maket bir
kale, vahşi görünümlü bir deniz canavarı ve kırmızı elektrik tellerinden oluşuyordu, canavarın saçtığı ateşe dair bir
metafor olarak; fotoğraflardan seçilen sahnelere bir fon görevi üstlenmesi ve boyama esnasında yön göstermesi
amacıyla hazırlamıştım, epey de yararını gördüm. Arada böyle yöntem değişiklikleri yapmanın da heyecanı arttırdığını
düşünüyorum. Fırçanın yönünü de biraz canavarın macerasına göre belirlemeye çalıştım. Mesela biraz o eğretiliği ve
gerginliği hissettirmek adına bazı bölümleri sol elimle yaptım. Alışık olmadığım, uygun bulmadığım renk ve biçimlerle
sonuca gitmeye çalıştım. Hayal edilen nokta ile ulaşılan arasındaki mesafelere ve etkenlere biraz baktım. Fonda her
zaman canavarın farklı hallerini izliyoruz. Bir sahnede zincirlerinden boşaldığını görüyoruz, başka birinde ateş
saçarken. Suyun altından sessizce izliyor mesela bir diğerinde. Etrafında da bu insancıklar ve onların bu durumla
imtihanı. Serinin ismi de ‘Altın Çağ’.”

Toygun Özdemir (1986, İzmir) lisans öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümü’nde
tamamladı. İstanbul’da yaşayan ve çalışmalarını sürdüren Özdemir’in önceki sergileri: “Bütün Resimleri” (2016);
“Yabancı” (2017); Miart fuarındaki solo sunum (2018, Milano) ve “Kalender” (2019).
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TOYGUN ÖZDEMİR
GOLDEN AGE
Golden Age by Toygun Özdemir takes place at Öktem Aykut from January 8th until February
5th, 2022. Comprised of 8 same size new paintings, Golden Age is Özdemir’s fifth solo
exhibition with the gallery.

"Long after my grandfather passed away, purely by chance I found about fifty to sixty small-size photographs of his,
most of them dated on the back. After a while, I realized that the photographs showed the events and locations
where some of the scattered stories he used to tell me had taken place. Over time, thanks to the notes on the back,
I realized that I could re-construct these chronologically. Finally, a story emerged.
A team of about twenty people built a ship called ‘Tatvan’ in the Van Lake between 1948 and 1955 and finally
succeeded in floating it. Alongside this process, we can also observe in the photographs the social facilities that get
set up, the transformation of the landscape. A football team is formed. You can see friendships evolving between
men and women. For example, they go rowing together. At the risk of over-reading it, I think it is possible to see the
construction of modernity in every sense through these photographs. You can also see how the community there is
related to this situation. They exude a kind of pride in creating something out of nothing, of creating added value. I
wanted to make a series of paintings about this, both to try to see beyond the visible aspects, and to ask questions
such as, 'How were things before?’ and ‘Where are we today?’. There is also a symbolic approach in the paintings,
where the state is imagined as a shackled Leviathan, and society as a separate force pulling at its chains.
The image of Leviathan, the sea monster, seemed very appropriate to me as a unifying figure. I started to tell a story
with the scenes I took from the photographs. It would comprise eight canvases. First, I made a simple clay model.
There was a castle, a wild-looking sea monster, and red electrical wires, as a metaphor for the monster’s fire. I
prepared the model to serve as a backdrop for the scenes selected from the photographs, and to guide me while
painting. I found it very useful. I think that making such methodical changes from time to time also makes things
more exciting. I also tried to switch the direction of the brush according to the adventure of the monster. For
example, I painted some parts with my left hand to feel that tension myself, and to communicate that shift to the
viewer. In the paintings, we see different versions of the beast in the background. In one scene we see him
unshackled, in another he is spewing fire. In another, he quietly watches from underwater. Around him are these
little human beings and their efforts throughout this big endeavor. The title of the series is ‘The Golden Age’.”

Born in 1986 in İzmir, Toygun Özdemir completed his bachelor’s degree in painting at Mimar Sinan University’s
Faculty of Fine Arts in Istanbul. Based in İstanbul since then, Özdemir’s previous solo exhibitions are: “Complete
Paintings” (2016); “Stranger” (2017); the solo presentation at Miart fair (2018, Milan) and “Happy-Go-Lucky” (2019).
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TOYGUN ÖZDEMİR
ALTIN ÇAĞ No:1 "Telafi" / GOLDEN AGE No:1 "Compensation" ,2021
Tuval üzerine yağlı boya / Oil on canvas
100x100 cm

TOYGUN ÖZDEMİR
ALTIN ÇAĞ No:2 "İşgal" / GOLDEN AGE No:2 "Occupation", 2021
Tuval üzerine yağlı boya / Oil on canvas
100x100 cm

TOYGUN ÖZDEMİR
ALTIN ÇAĞ No:3 “Ev Sahibi" / GOLDEN AGE No:3 “The Host”, 2021
Tuval üzerine yağlı boya / Oil on canvas
100x100 cm

TOYGUN ÖZDEMİR
ALTIN ÇAĞ No:4 "Dehliz" / GOLDEN AGE No:4 "Allure", 2021
Tuval üzerine yağlı boya / Oil on canvas
100x100 cm

TOYGUN ÖZDEMİR
ALTIN ÇAĞ No:5 "Burhan IV" / GOLDEN AGE No:5 “Burhan IV", 2021
Tuval üzerine yağlı boya / Oil on canvas
100x100 cm

TOYGUN ÖZDEMİR
ALTIN ÇAĞ No:6 / GOLDEN AGE No:6, 2021
Tuval üzerine yağlı boya / Oil on canvas
100x100 cm

TOYGUN ÖZDEMİR
ALTIN ÇAĞ No:7 “İyi Bayramlar!” / GOLDEN AGE No:7 “Happy Bairam!”, 2021
Tuval üzerine yağlı boya / Oil on canvas
100x100 cm

TOYGUN ÖZDEMİR
ALTIN ÇAĞ No:8 “Sol El İçin" / GOLDEN AGE No:8 “For the Left Hand”, 2021
Tuval üzerine yağlı boya / Oil on canvas
100x100 cm

TOYGUN ÖZDEMİR
VİNYET II / VIGNETTE II, 2021
Tuval üzerine yağlı boya / Oil on canvas
70x50 cm

