


Untitled
Plexi, mirror   R:10,15,20 cm

Tomtom Mahallesi Kumbaracı Yokuşu No:37 /A Beyoğlu İST.  
 info@g-artgaleri.com   02122436622   

www.g-artgaleri.com   www.g-alleryrooms.com  
www.goktetunc.com



İnsanoğlu her zaman olduğu yeri araştırmak, varoluşun anlamını çözmeye çalışıp 
bilinmeyenin peşinde olmayı ister. Evrenin mükemmel tasarımı da bana her 
zaman yol gösterici olmuştur. Devasa sonsuz bir mekanizma, bir sistem  içerisind-
eyiz. Birbirine bağlı dişli çarklar gibi, birbirinin devamını getiren ve birlikte çalışan 
bu sistemin parçasıyız. Çembersel formlar ve aynalar güncel çalışmalarımın te-
mel parçaları.  Düz ayna ve dış bükey aynaların yansımalarını kullanarak oluştur-
duğum formların simetrilerini farklı boyutlara taşımaya çalışırım. Bu simetriler aynı 
yüzeyde ve farklı boyutlara geçiş yaparak kendilerini defalarca çoğaltıp komplike 
geometrik formlara dönüşürler. İzleyici de bu yüzeylerin her birine yansımaları ile 
dahildir. Ortaya çıkan bu illüzyonlar reel diye bildiklerimizin dışında hep başka bilgi 
ve gerçekler olduğuna işaret eder. Her zaman bir ÖTEKİ vardır. Bizler bir gerçeğin 
öteki tarafı olabilir miyiz?

Humankind perpetually has an urge to explore his whereabouts and while trying 
to find out the meaning of his existence, pursues the unknown. The perfect design 
of the universe has always been a guide to me. We all exist within a huge infinite 
mechanism, a system. Just like cogs in a wheel connected to each other, we are 
part of this continual, coefficient system. The main pieces of my current works are 
circular forms and mirrors. I try to convey the symmetries of the forms I create by 
means of reflections of plane and convex mirrors, to different dimensions. These 
symmetries remaining on the same surface and switching to different dimensions, 
multiply themselves recurrently and transform into complicated geometric forms. 
The viewer on the other hand, with his reflections, is included in each one of these 
surfaces. These illusions that emerge, refer to the invariable existence of other 
information and realities apart from those we have known to be real so far. There 
is always an “OTHER”. Could we be the other side of one particular reality?

Gökte Tunç
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Çoğu zaman atık endüstriyel malzeme ile üretilen, neredeyse monokrom etkisi 
yaratan renk sakinliği ile, üç boyutlu kentsel planları - bazen de kesitleri- çağrıştıran 
işlerin ardından Gökte Tunç Galeri G-Art’da sergilenen eserlerinde yine mekan-
sallık etkisini sürdürüyor. 

Kurguları ve kullanılan malzeme sayesinde optik yanılsamalar doğuran, basit 
geometrik formların birbirleriyle kurduğu oyunlu ilişkisine izleyicinin bakışını da 
katan bu üç boyutlu nesneler, evrensel bilgiden kişisel hafızaya, geniş bir çağrışım 
yelpazesine açık duruyor. 

Aynı dili kullanan farklı nesnelerin bir aradalığı, dünya dışında bir gezegende ku-
rulmuş bir düzenin içinde - ya da kaosunda - bırakıyor izleyiciyi. Hatta, içlerinde 
vizör olduğu sanrısı yaratan, “saydam gözler” izleyicinin izlendiği duygusuna kapıl-
masına yol açabilecek tekinsiz bir mekanın sınırını çiziyorlar. 

Basit olanla karmaşık olan arasında kurduğu görsel ve görsel ötesi derinlik 
sayesinde, algıyı yönlendirmek ve hatta yaratmak konusunda elde ettiği başarı ile 
bu sergi, tek tek estetik nesneler olmanın ötesinde, metafizik ve yüksek teknoloji-
nin hakim olduğu iki evren arasında, bütünsel bir deney yaşatıyor.

Murat Tabanlıoğlu

Mostly produced from waste industrial materials, with a color tranquility creating 
almost a monochromatic effect, after previous works - evocative of three dimen-
sional town plans, or sometimes sections- new works of Gökte Tunç exhibited at 
Gallery G-Art display once more the effects of spatiality.

The three dimensional objects generate optical illusions by means of their assem-
blage and the material used, incorporating the viewers vision in the playful rela-
tionship of their simple geometric forms; and they stand open to a wide spectrum 
of connotations ranging from universal knowledge to personal memory.

Togetherness of diverse objects, using the same language, leaves the viewer 
amidst of an order -or chaos- established in a planet other than the Earth. In fact 
“transparent eyes” creating the illusion of an embedded viewfinder, draw the line 
of an uncanny space and cause the viewer to feel himself under surveillance.

This exhibition - successful in steering, even creating a perception by virtue of the 
visual and beyond-visual depth established between the plain and the complicat-
ed- is above and beyond consisting of single aesthetical objects, and the exposi-
tion presents us with the opportunity of an holistic experimentation in between two 
universes mastered by metaphysics and hi-tech.

Murat Tabanlıoğlu
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ÖTEKİ TARAF / OTHER SIDE Untitled, sculpture                                          Plexi, mirror  180x52x27 cm   
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ÖTEKİ TARAF / OTHER SIDE Sculpture detail  



ÖTEKİ TARAF / OTHER SIDE Sculpture detail 



Sculpture detail 



ÖTEKİ TARAF / OTHER SIDE Untitled                                                                                                                 Plexi,  mix media   R:35 cm 
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ÖTEKİ TARAF / OTHER SIDE Untitled                                                                                                           Plexi, mix media  30x30x12 cm



Untitled                                                                                                         Plexi, mirror R: 85 cm (each one)



Untitled                                                                                                         Plexi, mirror R: 85 cm (each one)



ÖTEKİ TARAF / OTHER SIDE Untitled                                                                                                                          Plexi, mirror R: 85 cm



ÖTEKİ TARAF / OTHER SIDE Detail



ÖTEKİ TARAF / OTHER SIDE Untitled                                                                     Plexi, mirror R: 85 cm



Untitled                                                                                                                    Mirror, plexi  24x24x23 cm                                                              Untitled                                                                                                                            Mirror,  24x24x23 cm                                                              



Untitled                                                                                                                             Video,  39x45x21 cm                                                              Untitled                                                                                                                             Video,  24x24x23 cm                                                              
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