Gelece¤in Arkeoloji Müzesi
Hande ﬁekerciler, Marcus Graf'la konuﬂuyor
Marcus Graf: Bu seriyi hazırlarken biçime ve içeri¤e dair hangi meseleler
üzerine düﬂündü¤ünü bizimle paylaﬂabilir misin?
Hande ﬁekerciler: Heykellerim fikirleri ve inançları u¤runa her ﬂeye katlanmaya
razı insanlar hakkında. Fikirler u¤runa yapılanlar beni çok ﬂaﬂırtıyor. Ço¤u
insan kendi do¤rulu¤una o kadar inanıyor ki, ölmeye, öldürmeye razı!
Serideki karakterlerin gözleri bunu ifade edebilmek için kapalı. Kendi içlerine
bakıyorlar sadece. Sizin ne dedi¤iniz, haklılık ihtimaliniz falan hiç önemli
de¤il. Biz de onları kendi hayal ettikleri biçimde görüyoruz. Belki ﬂimdide
ya da gelecekte yaﬂıyorlar ama halen o ilkel insanın dürtülerine sahipler.
Medeniyet ve ilkellik arasındaki çatıﬂmayı yaﬂıyorlar aslında. Bu içsel çatıﬂmayı
anlatabilmek için ça¤daﬂ bir görünümleri olmasına karﬂın ilkel aksesuarları,
maskeleri var. Bunları tasarlarken çeﬂitli co¤rafyalardaki ﬂamanlara baktım.
Onlarda gördüklerimi yeniden tasarladım diyebilirim. Plastik olarak klasikse
Yunan heykeli yol haritam oldu. Sergiyi düzenlerken de galeriyi hayali bir
arkeoloji müzesi gibi düﬂündüm. Gelece¤in arkeoloji müzesi…
Graf: Ben kendi adıma çok olumlu bir durum olarak nitelendirsem de niye
ﬂamanizm üzerine yo¤unlaﬂtı¤ını sormak istiyorum. Bu ilgi sadece biçime mi
yönelikti? Yoksa iﬂlerin içeri¤ini de etkiledi mi?
ﬁekerciler: Hepimiz halen ilkeliz aslında. Dürtülerimiz, duygularımız ilkel
insandan farklı de¤il ki. Fakat akıl yoluyla fikirler üretebiliyoruz ve bu yolla
da medeniyeti kurup geliﬂtiriyoruz. Ne var ki, temelde yine de ilkeliz iﬂte.
‹stedi¤imiz kadar medeni olalım. Son kertede fikilerimizi, inançlarımızı
savunurken; hayat tercihlerimizi yaparken içimizdeki ma¤ara adamı çıkıveriyor
ortaya. Fütürist Michio Kaku gelecek tasvirleri yaparken geçmiﬂin insan
davranıﬂlarını analiz etmenin do¤ru bir yol oldu¤unu söylüyor. Buna da
yanlıﬂ hatırlamıyorsam ma¤ara adamı sendromu diyordu. Çünkü insanlar ne
kadar medenileﬂse de ilkel benli¤inden kopamıyor. Sadece yavaﬂ yavaﬂ
e¤itiyor onu. Ben de fütüristleri örnek alarak, insanların içsel durumlarının
tasviri için ilkele bakıyorum. Karakterlerim ﬂimdinin ya da gelece¤in insanları
olabilirler. Ve önümüzdeki 100 yılda da dürtüler yine aynı kalaca¤ından,
bu dürtüleri görselleﬂtirmek adına, ﬂamanların maskelerini modernize ediyorum;
ayinlerde kullandıkları takıları, kostümleri yeniden yorumluyorum. Sadece
ﬂamanlarınkini de de¤il… Afrika, Avusturalya yerlilerinin kabile toplantılarında,
e¤lencelerinde kullandıkları süslemeleri de kullanıyorum. Ama açıp baksan
internete bire bir aynı süslemeyi, maskeyi bulamazsın. Çünkü onları yalınlaﬂtırıp
hem ﬂimdide hem gelecekte olabilirmiﬂ gibi tasarlıyorum. Gelece¤in müzesindeki
heykelleri hayal ediyorum. Zaten nasıl ki ﬂimdi durdu¤umuz noktada “Vay
arkadaﬂ engizisyon ne saçmaymıﬂ!” “O partiye nasıl da oy vermiﬂler?”
“Hitler'i takip nasıl etmiﬂ insanlar?” diyerek ﬂaﬂırıyorsak, gelecekte de insanlar
bizlere hayretle bakacaklar. ‹ﬂte heykellerimdeki karakterler bu insanlar.
Graf: Medeniyet ve ilkellik arasındaki çeliﬂkiyi irdelerken Antik Yunan'ın
esteti¤ini referans alman da kendi içinde bir çeliﬂkiye iﬂaret etmiyor mu?
ﬁekerciler: Gelecek geçmiﬂin üzerine inﬂaa ediliyor. Fütürüstler gelece¤i
tahayyül edebilmek için geçmiﬂe bakıyor. Geçmiﬂteki insan davranıﬂlarını
analiz ederek gelece¤i insanını anlamaya çalıﬂıyorlar. Bu bir anlamda sanatta
da böyle. Bizde tam olarak böyle geliﬂmese de, dünyada sanatçılar bir
gelene¤in üzerine kendi dokunuﬂlarını ekleyerek günün sanatını üretiyorlar.
Ben de gelece¤in heykelini düﬂünürken, tasarlarken geçmiﬂe bakıyorum.
‹nsan bedenini idealize edildi¤i, fikirlerin, insanların, inançların yüceltildi¤i,
anıtsallaﬂtırıldı¤ı Antik Yunan ve Rönesans heykelini örnek alıyorum.
Graf: ‹lkel aksesuarları hangi parametrelere göre seçtin?
ﬁekerciler: Plastik açıdan etkileyici duranları ve beni etkileyenleri seçtim
diyebilirim. Bazen “Bu da olabilirmiﬂ aslında” dediklerimi kendim tasarladım.

Graf: Heykellerin beyaz a¤ırlıklı. Ancak özellikle yüz kısımlarında renk de
kullanıyorsun. Bu renklerin nasıl bir anlamı ve önemi var?
ﬁekerciler: Arkeoloji Müzesi'ne ya da Louvre'a gitti¤imde dehﬂete düﬂüyorum
ve çok etkileniyorum. Müthiﬂ kuvvetli bir plastik var. Ben o heykeli yapmak
istiyorum iﬂte! Öykündü¤üm heykeller Antik Yunan ve Rönesans heykelleri
olunca beyaz kaçınılmaz olarak kullandı¤ım renk. Buna karﬂın heykelin
sadece formlarla ilgili olmadı¤ını da düﬂünüyorum. Dolayısıyla anlattı¤ım
fikri desteklemek hem de plastik olarak gelene¤in üzerine ça¤daﬂ bir yapı
inﬂaa edebilmek adına renk kullanıyorum. Tercih etti¤im renklerin spesifik
bir anlamı da yok.
Graf: Büyük büstler yapmayı tercih ediyorsun. Bu figürlerin uzuvlarını
kullanmamanın belirli bir sebebi var mı?
ﬁekerciler: Arkeoloji müzelerindeki antik heykellere öykündü¤üm, o örselenmiﬂ
görselli¤i sevdi¤im için uzuvları kesiyorum. Ayrıca bu seride ifade portrelerde
yo¤unlaﬂıyor. Bir de her ﬂeyin de derin anlamları yok do¤rusu. Benim estetik
anlayıﬂım öyle oldu¤u için…
Graf: Kaide kullanıp kullanmamak her heykeltıraﬂın üzerinde durdu¤u
meselelerden. Bazıları kendi pratiklerine uyarlıyor, bazıları sorunsallaﬂtırarak
kullanıyor, bazıları ise özellikle 1960'ların minimalizminin etkisiyle hiç
kullanmamayı tercih ediyor. Sen ise iﬂlerinin bir kısmında kaideyle mekanı
içiçe geçiren ilginç bir yöntem öneriyorsun. Bu yöntemi nasıl bir süreçten
sonra ortaya çıkardın?
ﬁekerciler: Eksik heykelleri metal cerçevelere koyup, uzuvlarını tamamlamak
eski bir müze sergileme biçimi. Ben bu yöntemi alıp uzuvları tamamlamak
yerine, ek yaptı¤ım parçaları grafik bir dil haline getiriyorum. Karakterlerim
gerçeklikle sanallık arasına sıkıﬂıyor böylece.
Graf: Çalıﬂma yönteminden bahsedebilir misin? Kavramı oluﬂturma, tasarlama
ve üretme sürecini nasıl yaﬂıyorsun?
ﬁekerciler: ‹deal olarak fikri bulduktan sonra çizim yapmam, ardından çamur
eskizler çıkarıp, nihayetinde de asıl büyüklükteki heykeli yaparak calıﬂmayı
sonlandırmam gerekir. Genelde böyle olmuyor maalesef. Süreçte de¤iﬂmeyen
tek ﬂey ilk olarak fikri bulmak. Ardından “Bu fikri plastik olarak nasıl ifade
edebilirim?” sorusu geliyor. Sonrasında bazen çamur modeller yapıyorum
küçük ölçekli, bazen de - özellikle büstlerde - direkt gerçek boyuttaki heykele
baﬂlıyorum. Heykelleri tasarlarken çizim neredeyse hiç yapmadı¤ım bir
aﬂama. Küçük çamur eskizler yapmayı tercih ediyorum. Sonrası kalıp, tesfiye,
boya, vs gibi iﬂler.
Graf: Çerçeveler, heykellerin çevresindeki uzamı hem gösteriyor hem de ikisi
arasındaki sınırı belirliyor. Heykellerin organikli¤iyle kaidelerin katı çizgileri
arasındaki bu karﬂıtlı¤ı çok sevdim. Bir bakıma bana Francis Bacon'ın,
figürlerini birkaç çizgiyle uzamsal bir alana yerleﬂtirmesini hatırlattı. Sen de
bu iﬂlere kendilerine ait bir alan mı vermek istedin?
ﬁekerciler: Çerçeveleme hem plastik bir etki vermek hem de karakterlerin
düﬂüncelerini kutulara koydu¤u, sınırlandırdı¤ını anlatmak için gerekliydi.
Bir de kontrasları bende severim. Anlamı ve ifadeyi güçlendirirler. Bu
heykellerde de organik dokuyla keskin hatlar arasında bu gerilimi
yaratabildi¤imi umuyorum.
Graf: Bu yeni iﬂlerin için neden malzeme olarak epoksiyi seçtin?
ﬁekerciler: Bugüne kadar pek çok farklı meteryal denedim. ﬁu anda kullandı¤ım
epoksi, polyester gibi di¤er döküm malzemelerinden daha sa¤lıklı, daha
sa¤lam. Bir de Türkiye'deki en büyük sorunlardan biri olan, iﬂini düzgün
yapmadan, sürekli karﬂısındakini kandırmaya yönelik iﬂ ahlakı - ya da
ahlaksızlı¤ı - dökümcülük alanında da geçerli. Bu yüzden dıﬂarıya ba¤ımlılı¤›mı

kesmem gerekiyordu. Bu malzeme sadece asistanımdan yardım alarak, bütün
süreci tek baﬂıma götürebilmemi sa¤lıyor. Bir di¤er sebepse plastik olarak
istedi¤im dokuyu bu malzemeyle kolaylıkla verebiliyorum. Modelimin detaylarını
da kolaylıkla ve eksiksik alabiliyor. Su bazlı akrilikle kolaylıkla boyanabiliyor.
Graf: Epoksiyle çalıﬂmak bu heykellerin edisyonlarını yapmayı da mümkün
kılıyor. Bu iﬂlerin edisyonları var mı? (E¤er varsa, neden? Yoksa da sebepleri
ne?)
ﬁekerciler: Edisyon yaptı¤ım seriler oldu. Bu da biraz dıﬂa ba¤ımlılıktan
kaynaklanan ekonomik sebeplerden. Edisyon yaptı¤ınızda heykelin satıﬂ
bedelini edisyon sayısına bölerek koleksiyonerlerinize de bir kolaylık sa¤lamıﬂ
oluyorsunuz. Her koleksiyoner çok zengin de¤il. Kazancının bir bölümüyle
koleksiyon yapanlar da var. Bu onlara bir alım gücü veriyor. Sanatçı için
de üretim maliyetini düﬂürüp, kazancı normalize ediyor gibi görünüyor. Ama
iﬂte biraz önce anlattı¤ım kaliteli iﬂçilik sorunu yüzünden aslında sanatçı
maliyeti karﬂılayabildi¤ine dua eder hale geliyor. Zira yanlıﬂ dökümler,
gereksiz yere uzayan tesfiye, boya gibi süreçleri de maddi olarak sanatçılar
telafi etmek durumunda kalıyor. Bir de sanat eseri tek olunca verdi¤i haz
daha çok oluyor sanki. Dünyada biricik ve yalnız oldu¤unu bilmek gibi…
Graf: Önceki röportajlarından birinde Alfred Hrdlicka ve Ron Mueck'e olan
hayranlı¤ından bahsediyorsun. Birisi dıﬂavurumcu bir çizgiye sahip, di¤eri
ise hiper-realist iﬂler yapıyor. Sen, onların iﬂlerinde en çok neye ilgi duyuyorsun
ve senin üzerinde nasıl bir etkileri var?
ﬁekerciler: Hrdlicka'nın heykellerindeki yo¤un duygu, anıtsallık, taﬂa karﬂı
bir Rönesans adamı gibi yaklaﬂımını seviyorum. Hele gravürlerindeki vahﬂilik,
dinamizm! Bir de sanatta eme¤e ve düﬂünceye çok kıymet veriyorum. Hrdlicka
ve Mueck gibi iki uç tarzı aynı ölçüde sevebilmemin sebebi bu sanırım.
Hrdlicka'nın taﬂı eski usül murç ve çekiçle yontması benim açımdan bakınca
gereksiz bir kahramanlık olsa da, sabahtan akﬂama o ﬂekilde çalıﬂıp bir de
üzerine geceleri gravür yontması çok ilham verici. Mueck'in dantel gibi o
figürleri iﬂlemesiyle, Hrdlicka'nın taﬂı yontması arasında bir irade bütünlü¤ü
hissediyorum. Bir de ikisinin heykellerinde de bir yumuﬂaklık, bir canlılık var.
Baﬂkaları da silikon döküyor, öyle detaylar yapıyor ama Mueck'in karakterleri
gibi yaﬂamıyor. Bunun yaptı¤ın iﬂe kendi özünden bir ﬂey vermekle ilgili
oldu¤unu sanıyorum. Bütün bunlar daha çok çalıﬂmak, üretmek için ilham.
Graf: ‹ﬂlerini birkaç yıldır takip ediyorum. Absürd veya karikatürize formlardan
hiper-realizme uzanan bir yelpazede gerçekli¤in farklı yorumlarını yansıttı¤ın
serilere imza attın. Gerçekli¤e ve gerçekçili¤e yaklaﬂımını nasıl tanımlarsın?
ﬁekerciler: Detaylarla oynamak, olabilirmiﬂ hissi yaratmak hoﬂuma gidiyor.
Var olan gerçeklikle benim kurguladı¤ım gerçekli¤in iç içe geçmesini izlemek
ve bunu üretmek çok e¤lenceli.
Graf: O zaman, gerçekli¤e getirdi¤in yorumların dünyanın bugünkü durumunun
tasvirleri oldu¤unu da söyleyebilir miyiz?
ﬁekerciler: Dünyanın en enteresan anlarından birine denk geldik. Medeniyet
yok mu olacak yoksa fütüristlerin kurguladı¤ı gibi üst uygarlık seviyesine mi
geçecek? Yeni medeniyetin do¤uﬂuna mı tanıklık ediyoruz, eskisinin üzerimize
çöküﬂüne mi? Sorunu cevaplamaya çalıﬂırken küçük bir çocuk bedeni karaya
vurdu. O güne kadar binlerce insan öldü, ama ne zaman ki O'nun foto¤rafını
gördük dünya de¤iﬂti. ‹nsanlar evlerini bu ölümden, sefaletten kaçan insanlara
açmaya baﬂladılar. Bu iﬂte bir yanlıﬂlık oldu¤unu fark etmeye, sistemin
gerçekten de¤iﬂmesi gerekti¤ini konuﬂmaya baﬂladılar. Bütün dünyada artık
insanlar böyle devam edemeyece¤imizi anlamaya baﬂladı. Ama cok az vakit
kaldı bizim için. Üretti¤imiz teknolojinin bizi bilinçlendirme hızıyla, onu
üretirken yarattı¤ımız kirlilik yarıﬂ halinde. Ve kirlenme daha hızlı maalesef.
Dünyanın sonu geliyor diyorlar ama aslında sonu gelen insan ırkı. Ya
fütüristlerin kurguladı¤ı gibi bir devrim olacak ve tip bir uygarlı¤a geçece¤iz

ya da yeryüzünden silinece¤iz ve dünya bizsiz devam edecek yoluna. Bütün
bunların içinde kendimi görebildi¤im kadar uza¤a bakıp, bunları anlatmaya
çalıﬂan bir tanık gibi görüyorum. Bir çözümün yok. Sadece sorunu gösteriyorum.
Hani filmlerde “Dünyanın sonu geliyor!" diye ba¤ırarak dolaﬂan deli olur.
Filmin sonuna do¤ru da haklı oldu¤u çıkar ortaya. ‹ﬂte ben o deliyim!
Graf: Bence iﬂlerinin eleﬂtirel bir yönü de var. Ama senin bu konuda ne
düﬂündü¤ünü de merak ediyorum. Bu heykellerin izleyici üzerinde sence
nasıl bir etkisi olabilir? ‹zleyicinin yorumunun senin nezdinde nasıl bir önemi
var?
ﬁekerciler: Tabii ki izleyici benim için önemli. Söylemek istedi¤im sözler var.
Bunun icin araç olarak da heykeli seçtim. Bir kiﬂi bile “Aa sahiden böyle bir
ﬂey var” derse mutlu olurum. Zira halen romantik bir hayal belki ama, sanatın
insanı dolayısıyla dünyayı de¤iﬂtirebilece¤ine inanıyorum.
Graf: Foto¤raf, video art, enstalasyon ve medya sanatı ça¤ında heykel
genelde güncel sanatın alanına girmeyen, eski, muhafazakar ve modası
geçmiﬂ bir kategori olarak yorumlanıyor. Bu disiplinin senin için ilgi çekici
olan boyutu ne?
ﬁekerciler: Heykelin modasının geçti¤i falan yok. Olan ﬂu: Zaman de¤iﬂti ve
artık saydı¤ın disiplinlerin üretme kaynaklarına eriﬂim kolaylaﬂtı. Telefonu
olan herkesin foto¤raf makinesi, video kamerası, bu araçlarla topladıkları
datayı iﬂleyebilecekleri yazılımları ve hatta çizim yapabilecekleri grafik
programları var. Bunu iyi bir ﬂey olarak görüyorum. Üretmek, fikrini anlatmak
isteyen herkesin aracı oluyor böylece. Ne var ki bu disiplinle üretilen iﬂlerin
sayısındaki artıﬂ, klasik yöntemlerin modası geçmiﬂ gibi görünmesine sebep
oluyor. Bu aynı “Sanat öldü” hikayesine benziyor bence. Ne sanat öldü ne
de heykelin modası geçti. Sadece bir ifade aracı olarak hakkını verebilmeniz
için çok fazla ö¤renmeniz gereken ﬂey var. Oysa ki insanların ço¤u hemen
olsun istiyor. Hemen anlatsın, hemen ünlü olsun, hemen zengin olsun...
Sorunda bahsetti¤in bu disiplinlerin bu kadar moda olmasının sebeplerini
bunlar olarak görüyorum. Bunlar olmayan her ﬂey de benim heykeli sevme
sebeplerim. Bir di¤er nokta ise heykel bir mücadeledir. Hayat gibi… Bütün
bedeninle zihninle üretirsin. Bunları yaparken olaylara karﬂı üç boyutlu bir
bakıﬂ edinirsin heykel sayesinde. Nasıl ki heykeli yaparken her açıdan iyi
yapmaya çalıﬂırsan, hayata da öyle yaklaﬂırsın ister istemez. Olayların tek
tarafını de¤il, çevire çevire her yüzünü okumaya baﬂlarsın. Ve nihayetinde
yüz yıl sonra bin yıl sonra kimin modası geçmiﬂ olacak?
Graf: ‹ﬂlerini seriler halinde üreten sanatçılar, genelde bu tecrübelerinin
sonunda yeni bir ﬂey ö¤rendiklerini söylerler. Bu kadar uzun bir düﬂünme
ve uygulama sürecinin sonunda hem entelektüel hem de manevi anlamda
onları zenginleﬂtirdi¤inden bahsederler. Bu seri hem kiﬂisel hem de sanatsal
anlamda sana neler kattı?
ﬁekerciler: Ne ba¤ımlılıkları ne de fanatikli¤i olan biriyim. Fakat insanların
olaylar, fikirler, ideolojiler karﬂısındaki fanatizmini görünce, hali hazırda
septik biri olarak kendi durumumdan da ﬂüphe etmedim desem yalan olur.
“Bu insanlar her ﬂey u¤runa ölmeye hazırken ben nasıl böyle olabiliyorum?”
diye… ‹nsan hayatı, beden bütünlü¤ü her ﬂeyden önemli. Bertrand Russell'ın
da dedi¤i gibi “Düﬂüncelerim için ölmeyi göze almam, çünkü yanılıyor
olabilirim.”
Graf: Bu sohbet için çok teﬂekkür ederim.
ﬁekerciler: “Neden sanat?” diye sormadı¤ın için ben teﬂekkür ederim.
ﬁaka bir yana, röportajları ürettiklerimi be¤enen ama anlattıklarım, dert
edindiklerim hakkında belki de hiç düﬂünmemiﬂ izleyicilere, bir düﬂünme
fırsatı yaratan imkanlar olarak görüyorum. Soruların bu anlamda çok güzeldi.
Teﬂekkür ederim.

Archeology Museum coming from the Future
Hande ﬁekerciler in conversation with Marcus Graf
Marcus Graf: Dear Hande, could you please outline the formal and conceptual
matters that you were interested in while developing your current series.
Hande ﬁekerciler: My statues are about those who are willing to take in
anything for the sake of their ideas and beliefs. Most of the people have
such confidence in their beliefs that they are ready to die or even to kill! The
eyes of the characters in the series are shut in order to stress this situation.
These figures' gaze is inwards. And we, as the spectators, see them as they
envision themselves. They might be living in the past or the future but they
still embrace the most primitive impulses. In fact they are just experiencing
the clash between the civilization and the primitiveness. And their primitive
accessories and masks, which are at odds with their modern appearance,
highlight this conflict. As a part of my research and design process I delved
into the Shaman practices all around the world. To put it aptly, I redesigned
what I have found during this research. And ancient Greek sculptures have
been my aesthetic guide. I envisioned the installation process as if I was
installing an imaginary museum of archeology. An archeology museum
coming from the future…
Graf: Why did you focus on the culture of Shamanism, which I would consider
rather positive? Is this relation rather formal or contentual as well?
ﬁekerciler: We are all primitive on a certain level. Who can claim that our
impulses, feelings to be different from the primitive human beings'. We create
and refine our civilization through the same path. No matter how civilized
we think we are, our inner 'caveman' shows her/himself both in the way we
defend our thoughts, beliefs and our choices. Futurist Michio Kaku claims
that analyzing the past behaviors of the humankind would help us to see
what future hides. If I'm right he coined this situation as 'the caveman
syndrome'. No matter how civilized humanity gets, s/he cannot detach
her/himself from primitivity. All s/he can do is to educate this primitive core
gradually. That's why, taking my clues from the futurists, I look at the primitive
to show people's inner lives. My characters might be both from the future
or the past. And I modernize Shaman masks, redesign the accessories and
costumes worn in Shamanic rituals in order to visualize these primitive
impulses, which will probably continue to exist in the following 100 years
as well. Other than Shamanic patterns, I also employ the ornaments used
in the rituals of native tribes of Australia and Africa. But my images are really
different from the ones you can find on the Internet. I minimalize them to the
point where you cannot tell whether they're artifacts coming from the past
or the future. Besides, think of how we cannot comprehend or grasp the
reasons behind the certain events of the past -such as the rise of a figure like
Hitler, the insanity of the inquisition or the voters' behavior in the prior
elections- when we situate ourselves within the present. It's possible that we
would be thought of in the same line in the future as well. My statues are of
those people from the future who will possibly take a look at our age.
Graf: While discussing the paradox between (modern) civilization and
primitivism, you use the aesthetic of the Greek antique. Is this not a paradox
itself? Why did you choose this formal approach?
ﬁekerciler: Future is built on the past. Futurists look at the past in order to
envision what will happen in the future. They project their thoughts on the
people of the future through their analysis of the past. It's more or less the
same in art as well. Maybe Turkey is an exception but internationally,
contemporary art is created through several touches applied to tradition.
Hence my imagination of the future sculpture relies on the past. Sculpture of
ancient Greece and Renaissance, the ages where human body was idealized,
ideas, humans and beliefs were glorified inspire me.

Graf: According to what parameters did you chose the primitive accessories?
ﬁekerciler: I might say that I singled out the ones that stroked me aesthetically.
And some of them are works of my own imagination. I envisaged how
different things could be done in a primitive sense and created them myself.
Graf: Your sculptures are white. Nevertheless, you use paint on certain points,
especially the face. What role does the colour play?
ﬁekerciler: Whenever I go to an archeology museum or Louvre, I always feel
astonished by the powerful aesthetics of the pieces being exhibited. That's
what I want to achieve, that's the statue I want to carve! And inevitably, as
a result of the inspiration I take from Renaissance and ancient Greece, white
is the dominant color in my statues. However, I don't consider form to be the
sole component of sculpture. Thus, in order to highlight my ideas and build
a contemporary structure on the traditional ground, I also apply color. And
they don't have specific meanings for me.
Graf: You have chosen to create large busts. Why did you neglect the arms
and legs?
ﬁekerciler: As a result of the inspiration I take from the ancient statues I see
in the archeology museum and my fondness for their demolished looks I
choose to cut the limbs of my figures. However, I don't think that it'd be right
to search for a deeper meaning in every aspect of these works. The main
reason for this choice is my aesthetic views.
Graf: For every sculptor, the pedestal is an important issue. Some integrate
it, some problematise it, and since 1960's Minimalism, some neglect it. You
have found an interesting model for some works. How did you come up with
this form between pedestal and spatial environment.?
ﬁekerciler: Installing the incomplete statues in the metal frames and ilustrating
their missing limbs through various means is a customary method of exhibition
used in the museums. I take this method and instead of illustrating the missing
limbs, I use the additional parts to form a different graphic language.
Accordingly my characters find themselves stuck between virtuality and reality.
Graf: The frames mark and outline the space around the sculpture. I like the
between the organic lines of the sculptures and the straight lines of the
pedestal. In a way it reminded me of the way Francis Bacon was giving his
figures with just a few lines a pretty concrete a spatial environment. Did you
feel a need to give the pieces a certain space?
ﬁekerciler: Framing was essential for a certain aesthetic approach. But other
than that it helps to show how these characters can't think outside the box
and limit their thoughts. And contrasts are of interest to me as well. They
reinforce both the meaning and the expression. I hope to have created such
a contrast between the organic and the straight lines in these works.
Graf: How do you work? Could you please describe your process of
conceptualizing, designing, and producing?
ﬁekerciler: In an idealistic world I would first find the idea, and then sketch
it. Later I would apply these sketches to mud. And finally I would start carving
the statue. However it does not always work like that. The only thing that
does not change in this line is the prominence of the idea. Afterwards the
question of method arises. I sometimes start with working on a mud draft.
And sometimes, especially for the busts, I directly start carving the statute.
Most of the time I skip the sketching part. I prefer making little drafts with
mud. Steps such as modeling, lapping and paint come afterwards.
Graf: Why did you choose Epoxy as material for your current work?
ﬁekerciler: I have worked with so many materials till now. However epoxy
is healthier and stronger compared to other molt materials such as polyester.
And it was necessary for me to work in a more independent atmosphere in

order to avoid the irresponsible and unethical attitudes seen in molting
practices, unfortunately which is not an exception when you think of other
lines of business in Turkey. This material provides me a free space in which
I require just help from my assistant. Another reason for me to use epoxy is
that it makes it easier for me to play with the texture of the works. Also, it
takes shape easily and I can effortlessly apply acrylic paint on this material.
Graf: As you work with epoxy and cast forms, you could work in edition
series. Are the works editions? (If yes, what is the reason? If not why not)
ﬁekerciler: I had worked on edition series formerly. The reason that it was
not the case for this one is mostly economical. When you work on editions,
you divide the price to the number of the editions. And it gives an access
to these works for the not-so-rich collectors. And when you think of the other
side, it also reduces the production costs for the artist and keeps the earnings
in balance. In theory of course! Because of the inconveniences I have just
mentioned, it doesn't work like that and the artist always ends up praying
to make both ends meet. The artist him/herself has to cover for all the delays
and problems seen in molting, lapping, paint, etc. Moreover there's a pleasure
in knowing that these works are unique. It's almost the same feeling as
knowing that you are unique in this world.
Graf: I have read in a previous interview of yours that you admire Alfred
Hrdlicka, and Ron Mueck. One worked rather expressive while the other is
hyper-realistic. What do you like in their works and are there influences?
ﬁekerciler: I love the intensity in Hdrlicka's work. The way he conceives stone
like a Renaissance man is another thing I admire in him. And let's not forget
the wilderness and dynamism in his etchings. Moreover the part labour and
intellect plays in art are also an interest of me. I assume that is the reason I
can admire both Hrdlicka and Mueck, who are coming from the different
ends of the spectrum. Even though Hdrlicka's method of carving the stone,
using old fashioned tools such as hammer or chisel is a bit too ambitious for
my taste, I cannot stop admiring his intense labour and the fact that he carves
stone all day and later finds time to draw his etchings. I sense there is a
connection of will between Muerck's elaborate figures and Hrdlicka's method
of carving the stone. Moreover both of their works have this vivid and smooth
feeling. For example using a material like silicone would make creating such
details much easier, but it would definitely not feel the same. I think this is
something to do with how much you invest yourself in your work. And
consequently, all these inspire me to work and produce more.
Graf: I am following your work for a couple of years now. You have produced
various series in which different notions of realism that vary between absurd
or caricature-like versions to hyper-realistic approaches. How would you
describe your interest in reality and realism?
ﬁekerciler: I love to take my time with the details and reach the borders of
what's possible in real life. And to see how the reality I created and the
reality in life come and work together always amuses me.
Graf: Would you agree then in saying that you create your own versions of
reality with you works, which critically comment on our current state of the
world.
ﬁekerciler: We are going through one of the strangest moments in the history.
Are we reaching the point where civilization will be destroyed altogether?
Or is the civilization evolving to advance? While we are conducting this
interview, a dead little girl's body was found in the seashore. Even though
we have witnessed thousands die till now, the photograph showing this little
girl lying dead on the shore changed everything. People opened their houses
to these immigrants who are trying to leave death and misery behind. They
started to feel that there was something not going all right with the world
and a discussion on the liability of the system ensued. However there is not
much time left for us. It's true that the technology we create enlighten us. But

at the same we pollute the world as we go after inventing new technologies.
And sadly the pollution is ahead at this race. It's not the world coming to
an end; it's the human race. Either a revolution towards a new kind of
civilization will take place as the futurists claim, or the world will go on
turning without us. Among all these I feel like an onlooker, staring at the far
beyond to see and understand what happens. I don't offer a solution, though.
You know the kooky type in the movies... The one who goes on screaming
about how close the end of the world is and cannot convince anyone till the
end where s/he happens to be right all along. I am that kooky character.
Graf: I believe that you work is critical. Though, what do you think: What
effect could the sculptures have on the spectator? Is s/he of importance for
you?
ﬁekerciler: Of course the spectators are of importance for me. I have something
to say and I chose sculpture as my medium. I would be happy if even one
of them becomes aware of these issues through my works. It may sound like
a dreamy thought but I still believe that art has the power to change lives
and consequently, the world.
Graf: In times of photography, video art, installation and media art, sculpture
is often considered in contemporary art as classic, old-fashion, conservative
or outmoded. What is fascinating you about this discipline?
ﬁekerciler: Well, sculpture is not old-fashioned or anything. What happens
is this; times have changed and it has become easier to access the disciplines
you have mentioned. Anyone who owns a cellphone can also take photos
and videos, and reach softwares to process the datas s/he collects. Even the
tools for graphic design are available on those phones! I consider this to be
a positive. Anyone who has something to say has access to such utilities.
However, the rise in the number of works produced using these mediums
make classical methods seem old-fashioned. It's no different than that clichéd
phrase; “Art is dead”... Art is neither dead, nor has the sculpture become
unfashionable. You just have to spend more time to grasp and use the
language. Though nowadays people lose their patience so quickly. They
want to be able to tell their stories, become rich and famous at once. I believe
this is the reason behind the popularity of the disciplines you have mentioned.
This is also the reason I love sculpture. The other thing is that sculpture is a
challenge for me. You have to devote your mind and body. Just like life
itself… Sculpture gives you opportunity to add spatial dimension when you
think about issues. You take every side of the statue in account, which is not
different from what you do in life. You inspect every inch of the issue. Then
finally, what do you think will become unfashionable in a century or a
thousand years?
Graf: Artists who work in series often have some kind of “learning outcome”
at the end of the series. After a long time of conceptually and practically
work, artists feel intellectual or spiritual enriched. What did you learn from
your current series as professional artist and private person?
ﬁekerciler: I'm neither a fixated nor a fanatic person. However, being the
skeptical person I am, to see how some are attached to certain ideas causes
and ideologies made me think about myself as well. And I thought if there
was anything wrong with me since I was not willing to die or kill for my
thoughts like those people did. Be that as it may, right to live and bodily
integrity is above any cause or ideology for me. In other words, as Bertrand
Russell puts it "I would never die for my beliefs because I might be wrong".
Graf: Thank you very much for this conversation.
ﬁekerciler: Thank you for not asking why I chose art as a profession. Well,
all kidding aside I see interviews as a mean to convey my thoughts and ideas
to an audience who have seen and liked my work but didn't have a chance
to think about the process behind them. Your questions were exemplary in
that sense. Thank you very much.

