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A  R T
Röportaj  / Interview by DEFNE ÇAĞLAR

TANER CEYLAN

Bizi tamamen inandırıyor kendi gerçekliğine; hissettiriyor 

karmaşasını, özgürlüğünü, acısını… Rengiyle, dokusuyla, bizi bu 

dünyadan çekip çıkarıyor; her küçük fırça hareketi ile yeni bir 

duygu hapsediyor tuvallerine. Sanatın şairaneliğini belki bize 

daha önce hiç tatmadığımız bir şekilde sunuyor Taner Ceylan…

He completely convinces us of his own reality; making us feel his 

chaos, freedom, pain… He takes us out of this world with colors, 

textures; locks a new emotion on his canvases with every little 

brushstroke. Taner Ceylan presents us the poetics of art, perhaps in a 

way we have never experienced before…

THE INVISIBLE PAINT

F o t oğ r a f  /  P h o t o g r a p h y :  E M E L  E R N A L B A N T



41

Usta bir teknik ile yarattığınız işleriniz için, "Bakan kişi 

boyayı görmemeli" diyorsunuz. Tekniğinizi geliştirme 

süreci nasıl gelişti?

Başlangıçta direkt olarak hiperrealist teknik ile resim yapayım 

diye başlamadım tabi. Ben kendimi bildim bileli gerçekçi resim 

yapıyorum; çocukken de çocuk resmi olmadı yaptıklarım. 

Akademi sonrası belli tavırlar empoze edildi ve nispeten tavırdan 

uzaklaşmıştım. Resim yapıyordum ve araştırma halindeydim. Bana 

yakın olduğunu düşündüğüm, işlerimin kavramsal alt yapısıyla 

da uygun olan bir teknik olduğunu düşündüğüm için tekrar 

gerçekçiliği benimsedim. Belki biliyorsunuzdur, ben tekniğimi 

“duygusal gerçekçi" diye tarif ediyorum; çünkü fotoğrafta 

gördüğümü aynen resmetmiyor, mutlaka duygu ile değiştiriyor, 

üretim sürecinde duygusal bir süreçten geçiyorum resimle birlikte. 

Dolayısıyla bakan kişi boyayı görmemeli demem budur, aslolanın 

resmin duygusu olduğu, hatta resmin canlı bir varlık olduğu ve 

bunu bilerek temas kurulması gerektiği. İlk bakıldığında kırmızı 

boyayı değil kanın görülmesi önemli benim için.. 

Bu tavrı yakalamak için nelere dikkat edersiniz?

Duygusal dinamik benim için çok önemli. Duygulardan ibaret 

yaratıklarız insan olarak. Duygular olmadan hiç birşey değiliz; 

makinadan farkımız kalmaz.

Herşeyden önce fedakarlık ve ciddi bir disiplin gerekiyor. Resim 

beni eğitti; oldukça dağınık bir adamım ama böylesi bir resim 

istiyorsanız belli bir düzende olmak zorundasınız. Diğer taraftan 

resmin baş ında günde yaklaş ık 8 saat geçiriyorum.Tuvalle 

aramda 20 cm var belki. O kadar yakın, o kadar bir aradayız. 

Gündelik hayatta ne yaş ıyorsam, hangi duygudan hangi 

duyguya geçiyorsam yaptığım resimde var. Her ne kadar resmin 

kavramını, kompozisyonunu ve boyasını önceden kurgulasam 

da, aylar süren bir resmin üretimi sürecinde tuvalle baş başayım. 

Bahsettiğiniz tavrı yakalamak için tuvalin baş ında bir ilişki halinde 

resim üretmekten başka yaptığım birşey yok. 

Sanat tarihi ile yakın bir ilişkiniz olduğunu işlerinizdeki 

referanslardan yakalayabiliyoruz. Üretim sürecinizde 

geçmişin ve tarihin yeri nedir?

Tarihi her zaman çok heyecanlı bir mecra, ucu bucağı olmayan 

bir dünya olarak gördüm. Sanat tarihine malolmuş resimlerle 

müzelerde saatlerce vakit geçirmenin yanı sıra, üzerlerine yazılan 

metinleri okumaktan, kendi analizlerimi yapmaktan da hep 

zevk aldım. Geçmiş bizim, insanlığın geçmişi. Tarih dediğiniz 

şey bugünün temelini atan şey. Geçmişte olanlarla bugünkü 

karakterlerimiz ortaya çıkıyor, varoluyor. En önemlisi de resim 

müzede öğrenilir. Bu yüzden tarih, sanat tarihi hep sanatımda 

oldu. Sadece kavramsal bağlamda değil bazen teknik bazen 

sadece duygu olarak…

You say that “The spectator must not see the paint” for the 

works you create in a masterful technique. How did the 

process of developing your technique evolve?

I didn't start off directly by saying let me make paintings with the 

hyperrealist technique to begin with of course. I've been doing realist 

paintings ever since I've known myself; even as a kid what I did wasn’t 

kids paintings. Certain manners were imposed after the academy, 

and I had relatively moved away from the manner. I was painting and 

researching. I adopted realism once more for it was a technique that 

I thought was close to me, and appropriate for the conceptual basis 

of my works. Maybe you know, I describe my technique as emotional 

realism because I don't merely paint what I see in the photograph; I 

definitely change it with an emotion and go through an emotional 

process with the painting in the creative process. Thus, when I say the 

spectator must not see the paint, what I mean is that what matters is 

that the painting has an emotion, that in fact, the painting is a living 

being and it should be approached with this awareness. The important 

thing for me is to make the blood visible rather than the red paint… 

What do you pay attention to in order to capture this attitude?

The emotional dynamic is very important for me. As humans, we are 

creatures made up of emotions. We are nothing without emotions; we 

wouldn't be any different than machines.

It requires devotion and a serious discipline before anything else. 

The painting trained me; I am quite a dispersed man, but if you want 

a painting like this, you need to have a certain order. On the other 

hand, I spend approximately 8 hours a day in front of a painting. There 

is maybe 20 cm between the canvas and I. We are that close and 

together. Whatever I am experiencing in daily life, whichever emotion I 

go through is evident in the painting I create. Although I decide on the 

concept, composition, and the paint beforehand, I am alone with the 

canvas during the creative process, which lasts for months. To capture 

the attitude you’ve mentioned, I don't do anything other than forming 

a relationship while creating a painting in front of the canvas. 

We can detect your close relationship with art history 

through the references in your works. Where does the past 

and history stand in your creative process?

I have always seen history as an interesting course and an infinite 

world. Besides having spent hours in museums with paintings 

claimed by art history, I have also always enjoyed reading texts 

on them and making my own analysis of them. The past is ours; 

it 's the humanity’s past. What we call history is the grounds that 

make today. Our characters today are shaped through what has 

happened in the past. And what's most important is that painting 

is learned in a museum. Thus history and art history has always 

been in my art. Not only in a conceptual way, but in a technical and 

emotional way at times…

Ta n e r  C ey l a n ,  S a t y r  I I ,  2 0 1 5 ,  o i l  o n  c a n v a s ,  8 4  x  1 0 7  c m
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Ta n e r  C ey l a n ,  I n g r e s  D r a w i n g s ,  d r a w i n g  o n  p a p e r ,  2 0 1 5

“Duygulardan ibaret yaratıklarız insan olarak. Duygular olmadan hiç birşey değiliz; makinadan farkımız kalmaz.”
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Sanatınızı yaratırken Türk kültürü ve tarihinden ne kadar 

besleniyorsunuz?

Mutlaka besleniyorum. İster istemez… Almanya’da doğdum 

büyüdüm ama Türkiyeliyim neticede. Pür Türk diye bir kavram 

yok, hepimizin dedeleri başka başka yerlerden gelmiş , burada 

bir araya gelip Türkiye’yi oluşturmuş lar. Bence bu çok kıymetli 

birşey. Ben bu tarafıyla ilgileniyorum Türk kültürünün, tarihinin. 

İçinde yaş ıyor, deneyimliyor olmak beslenmemin en temel 

göstergesi. Osmanlı’dan bu güne değerli ve engin  bir sanat 

tarihi barındırıyor, hazinelerle dolu. Kayıp resimler serimde de bu 

noktayı anlatmayı amaçladım.

Son serileriniz “We Now Must Say Goodbye” ve “I Love You” 

Londra ve New York'ta sunuldu. Eserlerinizin içeriği dolayısıyla 

Türkiye'de ve yurtdışında aldığınız tepkiler nasıl değişiyor?

Türkiye’de her iki sergim de çok güzel tepkiler aldı. “I Love You" 

serisini özellikle Londra'nın hem tarihi hem güncel resim tarihini 

düşünerek kurguladım. Gönderilen mesajlar, Londra’da yaşayan 

Türklerin sergiye gelmesi, ziyaret etmesi, beğenilerini dile 

getirmesi, Türkiye’deki basının, sanat ortamının takdiri tabi ki çok 

güzeldi. Türkiye dış ında da benzer tepkiler aldık. New York’lu 

izleyici artık biraz daha tanıyor beni. Paul Kasmin ile 4. senemiz 

bitti. Amerikan sanat ortamı biraz daha aşina. Ama mesela S2’daki 

Londraki sergide, işlerimle ilk kez karş ılaşan bir kitle de vardı. 

Sothebys S2 Galeri için bile sergi içeriği şaş ırtıcı ve beklenmedikti. 

Ama izleyicinin beğenisi ve takdiri onları da şaş ırttı açıkcası.

Diğer taraftan resimlerim kariyerim boyunca hiç bir zaman kolay 

yenilir yutulur hazmedilir işler olmadı. İlk önce kendimi bilmediğim 

dünyalara sokup yeni deneyimler yaşamak amacım. Sadece Türkiye 

dışının Amerika ya da Avrupa’nın buradan farkı; ifade özgürlüğü, 

kurumların kendilerine otosansür uygulamıyor oluşları…

Şu anda hayatınızda daha karanlık konulara yöneldiğiniz 

bir dönemde olduğunuzu söyleyebilir misiniz?

Hangimiz öyle bir dönemde değiliz ki! Kendimi resmime vermiş halde 

gündem ve ülkenin içinde bulunduğu bu karmaşık acılı dönemi 

yumuşak bir geçişle atlatmaya çalışıyorum. Üretmekten, çalışmaktan 

başka bir şeyin işe yaramayacağını, herşeyin farkında olup, izleyip, 

üretme gücünü kaybetmemenin önemli olduğunu düşünüyorum. 

Bunun da en iyi direniş biçimi olduğunu görüyorum. Ama dediğim 

gibi gündelik hayatımda ne oluyorsa mutlaka sanatıma işlerime 

yansıyordur, yansır. Dünyanın içinde olduğu bu acı ve keder her 

yerde… Bir dönemin kapanışı yeni bir dönemin başlangıcı olan bu 

zamanlar birşeylere güle güle demeyi acılı da olsa öğreniyoruz. Ben 

hep umutluyum güzel şeylere de merhaba diyeceğiz. Diğer taraftan 

bu süreçte iyi duygularımı korumak için “Altın Çağ” serime devam 

ediyorum, hayallere dalıp rüya görmemi kolaylaştırıyor. Ütopik bir 

dünyanın tasviri..

How much do you feed from the Turkish culture and history 

while creating your art?

I definitely feed from it. Whether I want to or not… I was born and 

raised in Germany, but I am from Turkey all in all. There is no such 

concept as a pure Turk; all our grandfathers came from different 

places and together formed Turkey here. I think this is a very 

valuable thing. This is the part of history, of Turkish history that I am 

interested in. Living in it and experiencing it is the main indication 

of getting fed by it. It bears a valuable and broad art history from the 

Ottoman’s to modern day, filled with treasures. I aimed to show this 

side in my Lost Paintings series. 

Your last series “We Now Must Say Goodbye” and “I Love You” 

was shown in London and New York. How do the reactions change 

in Turkey and abroad on the nature of the content of your works?

Both of my shows received really good feedback in Turkey. I formed 

the “I Love You” series thinking about the history and contemporary 

art history of London specifically. It was obviously great for the Turks 

to come to the show, visit it, express their praises, and have the Turkish 

media and art scene’s admiration. We received similar feedback from 

outside of Turkey as well. The audience of New York now knows me. 

We completed our 4th year with Paul Kasmin. The American art scene 

is more familiar with my work. But for example, there was a crowd 

at the show in London’s S2 that saw my works for the first time. The 

content of the exhibition was surprising and unexpected even for the 

Sotheby’s S2 Gallery. But the applause and appreciation from the 

audience also surprised them, to tell you the truth. 

On the other hand, my works have never been works that are easy to 

grasp and digest. First, my goal is to place myself in different worlds 

and live new experiences. Merely the difference between outside 

of Turkey, America or Europe, from here is freedom of speech, and 

that the institutions don't auto-censor themselves…

Can you say that you're in a period of your life where you 

lean more towards darker themes?

Who isn’t in that period! I am trying to pull through smoothly in this 

painful and complicated period our country is in by focusing on my 

painting. I think that it 's important to never give up on the power of 

creating, and observe everything to become aware that nothing 

other than creating and working will help. I think this is the best way of 

resistance. But as I said, whatever is going on in my daily life is surely 

reflected in my art, my work. The pain and sorrow the world is under 

is all around… We’re learning to say goodbye to things during these 

times, at the end of one era and the beginning of a new one, even 

if it 's painful. I am always hopeful that we will be welcoming good 

things too. On the other hand, in order to keep my good emotions 

alive in this process, I continue my “Golden Age” series, which helps 

me to dream and daydream. A depiction of a utopian world… 

Ta n e r  C ey l a n ,  I n g r e s ,  2 0 1 5 ,  O i l  o n  C a n v a s ,  1 2 1 x 1 9 1 . 1  c m
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Geriye dönüp ilk günden beri yaptığınız işlere baktığınızda, 

evrilmek istediğiniz noktaya geldiğinizi düşünüyor musunuz?

Resim yapmamın en önemli etkisi ve nedeni verdiği heyecan, her 

seferinde yepyeni bir dünya yaratıyor olmak, karş ılaş ıyor olmak...

Sanırım en büyük tehlike bu heyecanı kaybetmek, sıradanlaşmak, 

tekrara düşmek olurdu. Bu uyuşuk hale düşmemek yeterli 

bir amaç. Yoksa yarın ne yapacağ ım belli değil ya da nereye 

evrileceğim. Bu da iş in en heyecanlı tarafı sanırım. Ulaşmak 

istediğim tek nokta her seferinde yeni bir resme baş lamadan 

önce hissettiğim duyguya tekrar gelebilmek. Çünkü şu anda o 

noktaya gelmemek için hayat çok uğraş ıyor.

Looking back at your works from day one, do you think 

you've reached the point where you wanted to evolve to?

The main attraction and reason for why I paint is the excitement it 

brings; to create or stumble upon a new world each time…

I guess the biggest threat would be to lose this excitement, become 

mundane and fall into repetition. It 's enough of a reason to not 

go down to this numbness. Otherwise, what I 'll do tomorrow is 

uncertain, or where I will evolve to. I guess this is the exciting part of 

it all. The only place I would like to reach is to feel the emotion I get 

before starting a painting every time, over again. Because life right 

now is working really hard to not reach that place. 

Ta n e r  C ey l a n ,  G o d  H y p n o s ,  2 0 1 6 ,  o i l  o n  c a n v a s  a n d  w o o d e n  f r a m e  d e s i g n e d 

by  t h e  a r t i s t ,  8 0  x  6 0  c m

Ta n e r  C ey l a n ,  I  L o v e  Yo u ,  2 0 1 6 ,  o i l  o n  c a n v a s ,  1 4 0  x  2 0 0  c m

"Üretmekten, çalışmaktan başka bir şeyin 
işe yaramayacağını, 

herşeyin farkında olup, izleyip, 
üretme gücünü kaybetmemenin 
önemli olduğunu düşünüyorum. 

Bunun da en iyi direniş biçimi olduğunu görüyorum.”


