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The Gloaming
Selen Ansen



With the bones, it always begins near where it ends, with that which remains after the 

consumption of the flesh and the consummation of desires, with what we exhaust ourselves 

to exhaust but fail to achieve it fully. 

The sculptures of Francesco Albano start their presence where ours joins the dust, when 

the flesh is not sufficient enough to silence the skeleton and when the ineffable has dried 

the words. They install themselves on the stage of the visible with the obstinacy of the 

imperishable bones, which were reserved to gods in the past and gnawed by dogs today. 

Some stories have the taste of solitary nights and of meetings that have come to naught. 

Deprived of her own voice and condemned to repeat the words of others, Echo falls for 

Narcissus who, too occupied with contemplating his own reflection, hears no one. Echo’s 

body perishes in the pangs of an unrequited love; what remains of her at the end is the voice 

and the petrified bones that will resonate the wandering of desires and words that continue 

to exist without their objects. Those bones ensure that one cannot get rid of the body nor of 

denied desires as easily as one thinks, and that to provide oneself a soul, one has to compose 

with what remains.

Francesco Albano points out that his works acquire the form that they have to acquire, and 

not the form one wishes they had to please or to reassure our worried lives. Their formal folly 

is the expression of phantom fears, intangible emotions and unavowed desires of which they 

are a receptacle, as well as a trace. Because, to be able to reveal on the surface that which has 

been shrouded by oblivion or repressed under the skin, they have to sacrifice the anatomy 

and the right balance, renounce heroic stature and the proportions of “beautiful sculpture”, 

adopt the excess of sentiments that know no moderation. If it hadn’t have a price, we could 

almost envy them of making themselves a body just like that; of forging themselves a new 

skin without bothering to resemble to praised models nor to respect good manners. With 

them, this body that anchors me to the present becomes a landscape where I can be here 

and elsewhere simultaneously, an empty stretch with vague contours, which builds and 

undoes itself to become an active memory. That which arrives and clings to the surface is 

always a body and already beyond it; a body with enough flesh to take pleasure with the 

other, to touch and be touched, and abstract enough so that I can extract myself of my 

finiteness and join the timeless time of phantasms. 

That carcass that we want to be sufficiently firm so that we can structure our lives cannot 

help them anymore to stand upright nor to defy gravity. Therefore, the skin that isn’t held 



anymore by anything moves with the speed of the strange that moves forward towards the 

familiar. However, despite the failing bones, the skipped head, the spilling skin, the creeping 

belly, the pierced flesh, the leg on top of the head, the fleeing thoughts, the topsy-turvy 

hearts, the desires that are too much or too little, those beings hold themselves. Lacan 

said that a body organizes itself around holes, with words to enjoy it and to make it one’s 

own. There are as many holes and protuberances as much means to connect to the other, 

for the skin to contain the within and to open itself to the without, and for phantasms to 

nourish desire. We thought that our body was surrounded and limited, but with these 

unheard forms, we discover that its surface is vast, that the route from one hole to the other 

is multiple and never similar to itself, and that one has to add time to time to travel through 

the skin and its memory.

To hold on despite everything, they improvise crutches from the daily and adorn themselves 

of the banal; a bathtub, an armchair, a cage or tights, everything can serve to support the 

failing body and lengthen the size of the souls. They are distant relatives of Madonnas and 

Pietas that show the pain and the passion just in the carmine of their wax skin, in the silence 

of churches. Of the baroque flamboyance and magnificence of those Madonnas, whose 

feet avoid the ground and whom people carried on their shoulders on important occasions, 

there is nothing much left in them but the capacity to suffer with humanity. Their precarious 

equilibrium seems to remind that which one tries to forget: that one cannot simply hold on 

to the boundaries of existence by oneself, much less resist to the attraction of the ground, 

that it isn’t enough for it to learn to walk, to leave the infant steps, nor to make oneself 

deaf to the voices of animality. To hold on to life necessitates fighting against the call

of the ground but not without taking the risk of falling, and then to find the power to 

laugh against all odds.

The sculptures of Francesco Albano have the intoxicated allure of nights that continue 

indefinitely and the feverish silhouette of beginnings that never finish beginning. Their 

postures are the ones of those who exhaust themselves in the hollow of the wait, who melt 

where they are, because they don’t have the force to stand straight anymore, but are still 

too alive to lie down and close their eyes for good. They belong to a time that no watch 

could record; an infinite time of all possibilities, where dawn blends with dusk, where empty 

glasses could either give courage to bodies or impose silence to hearts. In this twilight where 

faces have deserted their lines to dissolve completely, nothing ever allows to distinguish 

dogs from wolves, the worst from the best, that which is lived from that which is fantasized.



To hope for paradise, one has to endure hell. Yet, since man has diverted his eyes from 

heavens, the hypothesis of paradise and hell has reduced itself to the purgatory of our lives 

that go waste without the promise of a beyond. In the absence of a better future where 

one can project herself, one can either enjoy the now and here, make her body a destiny 

or resolve to wait without knowing whom, what or why, and discover in this wait without 

object a space where all the noises that reason wants to silence resonate.



İki Arada Bir Derede
Selen Ansen



Kemiklerle birlikte, olay her zaman sona çok yakın başlar: etin tüketilmesi ve arzuların 

doyurulmasından sonra geriye kalanla, tüketmeye çalışırken tükendiğimiz ama bütünüyle 

yok edemediğimiz şeylerle beraber.

Francesco Albano’nun heykelleri, et artık iskeleti susturmaya yetmediğinde ve dile 

getirilemez olan, sözcükleri kuruttuğunda, varlığımızın toza dönüştüğü yerde kendi 

varoluşlarını başlatırlar. Eskiden tanrılara ayrılan, bugün ise köpeklerin kemirdiği, çürümeyen 

kemiklerin inadıyla, görünür olanın sahnesine yerleşirler. Kimi öykülerde yalnız gecelerin 

ve suya düşen karşılaşmaların tadı vardır. Kendi sesini kaybetmiş ve başkalarının sözlerini 

tekrarlamaya mahkum edilmiş Ekho, kendi yansımasını izlemeye daldığından kimseyi 

duymayan Narkissos’a vurulmuştur. Ekho’nun bedeni karşılıksız kalmış bir aşktan erir gider; 

sonunda ondan geriye kalan sesi ve taşa dönüşmüş kemikleridir. Bunlar, nesnesi olmadan 

varlığını sürdüren arzuların ve sözcüklerin başıboş salınmalarını yankılayacaktır. Kemikler, 

bedenden de gerçekleşmemiş arzulardan da öyle kolay kurtulunamadığını ve kendine bir 

ruh edinmek için ne yapılacaksa, geriye kalanlar ile yapmak gerektiğini bize kanıtlar.

Francesco Albano, yapıtlarının hoşa giden ya da kaygılı yaşamlarımıza güven vermesi 

istenen değil, almaları gereken biçimleri aldıklarını belirtiyor. Biçimsel akıl-dışılıkları, hayalet 

korkuların, ele-avuca gelmez duyguların ve itiraf edilmemiş arzuların ifadesi, haznesi ve izidir. 

Çünkü unutulmanın kefenine sarılmış ya da tenin altına bastırılmış olanı yüzeye çıkarabilmek 

için, anatomiyi ve doğru ölçüyü feda etmeleri, güzel heykelin oranlarını ve kahramanca 

duruşları reddetmeleri, ılımlılık nedir bilmeyen duyguların ölçüsüzlüğünü takınmaları 

gerekiyor. Eğer bir bedeli olmasaydı, kendilerine öylesine yeniden bir beden yapabildikleri 

için onlara neredeyse özenirdik; öyle ki, övülen modellere benzeme zahmetine girmeden, 

görgü kurallarına da uymadan kendilerine yeni bir deri ürettikleri için onlara imrenmemek 

zor. Onlarla birlikte beni şimdiki zamana istifleyen bu beden, hem burada hem başka bir 

yerde olabileceğim bir manzaraya ve canlı bir bellek haline gelmek için kendini kuran ve 

bozan, boş ve sınırları belirsiz bir uzama dönüşüyor. Yüzeye gelen ve orada tutunan şey, 

halen bir beden ve aynı zamanda artık bedenin ötesindedir : başkasıyla birlikte haz almak, 

dokunmak ve dokunulmak için yeteri kadar etten kemikten ibaret olan bir beden, ve kendi 

sonluluğumdan çıkıp düşlerin zaman dışı zamanıyla birleşebilmem için yeteri kadar soyut 

olan bir beden. 

Yaşamlarımızı yapılandırabilmemiz için sert ve dayanıklı olmasını istediğimiz bu iskelet, 

artık onları ne dik tutmaya ne de yer çekimine meydan okumalarına izin veriyor. Hiçbir şeyin 



tutmadığı deri ise, tanıdık olana sinen olağandışının hızında ilerliyor. Yine de, pes etmiş 

kemiklere, kaybolup giden başa, taşan deriye, yere değen karna, delinen ete, başa binen 

bacağa, kaçıp giden düşüncelere, alt-üst olmuş kalplere, çok az veya çok fazla olan arzulara 

karşın, bu varlıklar tutunmayı başarıyorlar. Lacan, bedenin, deliklerin etrafında oluştuğunu 

ve kelimelerin ondan hem haz duymamızı hem de kendimizin kılmamızı sağladıklarını 

söylüyordu. Öteki ile birleşmek için, derinin içeriyi tutup dışarıya açılabilmesi ve düşlerin 

arzuyu besleyebilmesi için gereken ne kadar araç varsa bu bedende o kadar delik ve 

çıkıntı vardır. Bedenimizin kuşatılmış ve sınırlandırılmış olduğunu düşünüyorduk; oysa, hiç 

görülmemiş bu biçimlerle, onun yüzeyinin engin, bir delikten öbürüne giden yolların birden 

fazla ve hiçbir zaman kendine benzemez olduğunu keşfediyoruz. Bu durumda, deriyi ve 

belleğini arşınlamak için zamana zaman eklemek gerekecektir.

Bu varlıklar, her şeye karşın tutunabilmek için, gündelik hayattan protezler ve değnekler 

devşirip, bayağı olanla süsleniyorlar; bir banyo teknesi, bir koltuk, bir kafes ya da çoraplar, 

tüm bunlar pes etmiş bedeni desteklemeye ve ruhların boylarını uzatmaya yarayabilir. 

Kiliselerin sessizliğinde, balmumundan derilerinin lâl renginde, acıyı ve çileyi çeken 

Madonna’ların ve Pieta’ların uzaktan akrabalarıdırlar aslında. Ayakları yere değmeyen ve 

insanların bayramlarda omuzlarında taşıdıkları bu kutsal Madonna’ların barok parıltısından 

ve görkeminden bu varlıklara pek bir şey kalmamıştır, ama onlar insanlıkla birlikte acı 

çekme yetisini korumuşlardır. Yapıtların kırılgan dengesi unutmaya çalıştığımızı hatırlatır 

gibidir: hayatın çeperlerine tutunmak, hele ki yerin çekimine karşı koymak hiçbir zaman 

kendiliğinden olmaz ve bunun için ne yürümeyi öğrenmek, ne çocukluğun adımlarından 

çıkmak ne de hayvanlığın seslerine kulağını kapamak yeterlidir. Yaşama tutunmak ve 

yaşamda kalmak, yerin çağrısına karşı mücadele ederek düşme tehlikesini göze almak ve her 

şeye karşın, yerdeyken de gülme gücünü bulmak demektir.

Francesco Albano’nun heykellerinde uzayıp giden gecelerin sarhoş yürüyüşü ve başlaması 

bitmeyen başlangıçların ateşli silueti vardır. Bu, bekleyişin çukurunda tükenmişlerin, artık 

dik duracak gücü kalmamış ama uzanıp gözlerini ebediyen kapatmak için de fazla canlı 

olduklarından, oldukları yerde çökmüşlerin duruşudur. Onlar hiçbir saatin kaydedemeyeceği 

bir zamana aittirler; şafağın günbatımına karıştığı, boşalmış kadehlerin bedenlere cesaret 

verebileceği ya da kalplere sessizlik dayatabileceği tüm olanakların belirsiz bir zamanı. 

Yüzlerin tamamen erimek üzere hatlarını terk ettikleri bu alacakaranlıkta, köpekleri 

kurtlardan, en kötüyü en iyiden, yaşanmış olanı düşten ayırt etmemizi sağlayacak hiçbir 

şey yoktur artık. 



Cenneti ummak için cehennemi yaşamak gerekir. Ama, insan yüzünü göklerden 

çevirdiğinden bu yana, cennet ve cehennem varsayımı, bir öte vaadi olmadan çözülüp 

giden yaşamlarımızın Araf’ına indirgenmiş haldedir. Kendimizi kurtaracak daha iyi bir 

gelecek olmadığında, şimdi ve buradan haz alabilir, bedenimizi bir yazgı haline getirebilir 

ya da, neyi niye beklediğimizi bilmeden beklemeye karar verebiliriz. Böylece, nesnesi 

olmayan bu bekleyişte, aklın susturmayı isteyeceği tüm gürültülerin yankılandığı 

bir yer keşfedebiliriz. 



Exiled from Parnassus
Evrim Altuğ



Evrim Altuğ: We had the chance to witness the creation process of your new works at your 

studio. They left the impression of being living organisms. They have such a strong presence 

that it is as if they are giving a performance. What are your thoughts on this?

Francesco Albano: It would be deemed suitable to call these works “figurative sculptures 

focused on the human body,” but they also contain fateful associations related to the human 

nature and humanity in general. They can deal with different subjects and emotions. I don’t 

like it when they are referred to as realist or hyper-realist works; because I don’t believe they 

contain such representative information.  What I’m trying to achieve can be coined as the 

realistic presentation of being human. In that context, my works can sometimes deal with 

fate, sometimes with absence. And the skin plays the “leading role,” or in other words, it takes 

an interpretational role. I believe that the individual owes his identity and standing in society 

to this.

EA:  How is the notion of pain, or being subjected to pain, positioned in your works? In 

classical terms, can we trace the notion back to the likes of Marquis de Sade or Masoch?  

Because these works, with their flayed skins, their stringed-up placements, and morbid 

positioning also refer to creatures that were subject to intense pain.

FA: You are right but I never took Sade as a reference. However what you mentioned here is 

quite true. My work implies an intense form of compassion or fortitude and with an 

emphatic approach it relates to the condition of being human or humanity. Yes, sometimes 

when I look at my works they can leave the impression of having been tortured by a 

machine. If you ask me, in my latest works, the found objects like bathtubs or cages becomes 

symbols that refer to the social and emotional conditions of the present day. We can relate 

this to any type of enslavement that traces back to authority. Like enslavement through love, 

or the idea of enslavement in a feminist context and so forth. In this sense, I think you can 

say that the roots of my works can be traced back to the psychic and the psychological.

EA: Let’s try to categorize the elements in your works: Skin, bone, body/meat, existence and 

nothingness ...

FA: Yes. And as you know, generally words like these are not used in their lexical context. You 

can interpret my use of these notions and states as a kind of language; the kind of language 

that evoke imagery. And you have to adhere to a certain grammar when using language.        



I try to stay as simple as possible when it comes to my grammar. Because people in societies 

tend to look in each other’s faces to get to know someone. This gives you a hint about the 

personality of that individual. I find that too direct. So instead, to get to know this critical- 

psychotic machine, the human, I try to focus on the body and its state of absence. Regarding 

their sculptural qualities, these works create a common ground between me and the 

viewers. Everyone can relate to something on this physical plane; but then they might diverge 

to other things, relatively trivial parts. In this context, I sometimes compare our bodies to hilly, 

sometimes wet landscapes of life.

EA: Your works constantly refer to and criticize the classical and perfect body forms that are 

frequently depicted in the history of art as divine beauties.

FA: Yes. I experienced that a lot during my sculpture studies in Italy, where I had to 

constantly study and copy classical works that have similarities with ancient Greek works. 

Even if that principle of beauty shaped my education, after a while I started to shape life, and 

in return, was shaped by life in an introspective way. I could not live any longer in that 

“Parnassus” where all ratios and aesthetic beauty had been determined beforehand. Ok, they 

were exquisitely shaped, beautiful objects. And this limited approach to their structure 

boxed them into an one-sided type of communication. Under these conditions, I somehow 

purged any works dating from the early Renaissance or ancient Greek from my life as if 

hauling them on a truck in the middle of the street and sending them away. I had grasped 

how feelings also played an important role, besides all these prototypes; the moment when 

beauty collided with truth, they had somehow vanished. According to my point of view, art 

has to infuse new passions, instead of mere theory. In this context, my works can of course 

refer to various written sources; but their significance for me comes from the part they play 

in my real life. If let us say, you encounters traces from the texts of intellectuals such as  

Lautremont or Sartre on the human condition, then you can speak of these sources as my 

next-door neighbors. Only then I would feel competent to preserve and reflect this 

condition in my sculptures. It is also essential for me to feel passionate when I work; I cannot 

work any other way.

EA:  What is your experience with the works once they are finished? 

FA: I experience a strange uneasiness when faced with al the toil and experience they 

present. Because what I visualized takes the shape of an object. I become deeply estranged 



and start to think differently. Maybe that is the greatest contradiction of contemporary art. 

Some accept this, some just ignore it.

EA: Your works give the impression as if someone had probed them before. Why?

FA: There is a German philosophical saying that goes like this: “To understand human nature, 

to experience it from inside, you have to first open it.” We can interpret this as “I don’t believe 

in anything I can’t touch.”  These are positivist and empiric sentences show that we don’t 

believe [in anything]. I always tried to get to the base of this and pondered how to create an 

alternative order. Concerning time; I love the fleeting moment when time itself disappears 

just as if by magic, when everyone is asleep.  Like this, when we humans experience passion, 

there is a strange balance between the connection of bones and the space of flesh. Current 

psychology highlights how individuals are surrounded by an invisible, shadow personality. 

Like that, if I were to lay eyes on a naked and perfectly [proportioned] female, I would think 

that it’s fake. On the other hand, the only true sculptural form in the body are the bones and 

they really interest me. In the end, sexuality doesn’t play such a dominant role in my works. If 

there is a penis, it is no more than an auto-portrait. In that sense, my works can be 

interpreted as asexual bulks/objects.



Parnassos’tan sürgün 
bedenler
Evrim Altuğ



Evrim Altuğ: Atölyende oluşum esnasında görme fırsatı bulduğumuz yeni işlerin, birer varlık 

gibi, uzamda kendi kendilerini başarıyla sunarken adeta bir performans ortaya koyuyorlar. Bu 

konudaki yaklaşımın nedir?

Francesco Albano: Genel tabiriyle bu çalışmalar için, ‘bedene odaklı figüratif heykel’ tanımını 

uygun görüyor olmamız bir yana, bu işler, insanlığın ve insan olma durumunun getirdiği 

kimi akıbetleri de içlerinde barındırıyorlar. Farklı konular ve hissiyatlar da bu işlerin konusu 

olabiliyor. Bu eserler için gerçekçi veya hiper-gerçekçi gibi tabirlerde bulunulmasından 

hazzetmiyorum; üstelik işlerimin böylesi bir temsiliyet bilgisi taşıdığına da inanmıyorum.  

Yapmaya çalıştığıma, insan olma durumunun gerçekliğinin bir nevi sunumu  denilebilir. Bu 

anlamda işlerim bazen yazgıyla bazen yoklukla alakâlı olabiliyor. Bu meyanda deri, işlerim 

için yıldız gibi bir nevi ‘başrol’, ya da diğer deyimle yorumsal bir rol üstleniyor diyebiliyorum. 

İnandığım o ki, kişi toplumdaki duruşu ve kimliğini de buna borçlu.

EA: İşlerinde acı veya acıya maruz kalma durumunun yeri nedir? Klasik bağlamda 

örneklersek, Marquis de Sade veya Masoch gibi köklere kadar inebilir miyiz? Bu işler, 

yüzülmüş derileri, asılı kalmışlıkları ve ölü oluşlarıyla bir takım acılara maruz kalmış kimi 

mahlûkları da imliyorlar aynı zamanda...

FA: Evet, bu konuda haklısın, ancak işlerime daha önce hiç Sade’ı referans olarak almış 

değildim. Yine de dediğin oldukça doğru. İşlerimde, insan olma veya insanlık durumuna 

referansla, empatik bir yaklaşımla paylaşılmış yoğun bir metanet veya şefkatten de söz 

edilebilir.  Bazen işlerime baktığımda, bir makinenin işkencesine maruz kaldıkları izlenimi 

doğurdukları olabiliyor. Bana kalırsa, bu son yapıtlarımda gördüğünüz küvet veya kafes 

gibi semboller, günümüz sosyal veya duygusal yapısına referans vermekte. Buradan, 

otoriteyi imleyen her türlü esarete gönderme yapabiliriz. Aşkın esaretine ya da feminist 

bağlamda esaret fikrine vb. Bu açıdan işlerimin daha çok psişik, psikolojik kökleri olduğunu 

düşünebiliriz.

EA: İşlerini oluşturan unsurları kataloglamaya çalışalım: Deri, kemik, beden / et ve varlık ile 

hiçlik…

FA: Katılıyorum, senin de bildiğin gibi, bu tür kelimeler, genelde sözlükteki anlamlarına 

uygun biçimde kullanılmazlar. Benim de bu kavramları ve durumları kullanış halimden bir dil 

olarak bahsedebiliriz. Bir dili kullanırken, belli bir dilbilgisine de sadık kalırsınız. 



Ben de, olabildiğince yalın kalmaya özen gösteriyorum. Çünkü toplumda insanlar birini 

tanımak için ilk olarak birbirlerinin yüzüne bakıyorlar. Bu da size o kişinin kimliği hakkında 

ipuçları veriyor. Bunu fazla direkt bulduğum için, bu eleştirel, psikotik makineyi yani insanı 

anlamak üzere ben de bedene ve o bedenin yokluğu haline odaklanmayı tercih ediyorum. 

Heykel konusuna gelince, bu işler daha çok gözlemci ve benim aramda bir tür ortak nokta 

oluşturuyor. Herkes bu gerçekçi zemin üzerinde kendinden bir şeyler bulabiliyor, ancak daha 

sonra, istikamet başka yerlere, görece daha önemsiz kısımlara gidiyor. Bu anlamda ben, 

bedenlerimizi kâh engebeli kâh ıslak yaşam manzaralarına benzetiyorum.

EA: Çalışmalar bize sanat tarihinde sıkça karşılaştığımız, ilahi güzellikteki 

formlarıyla klasikleşen, mükemmeliyetçi beden formlarını da durmadan çağırıyor 

ve onları eleştiriyor.

FA: Haklısın. İtalya’da aldığım sanat eğitimi süresinde bunu sıkça yaşadım. Antik 

Yunan’la da benzerlikleri olan klasik yapıtları gözlemleyip kopyalayarak bunu 

tecrübe ettim. Bu güzellik kanonu benim eğitimimi şekillendirse de, bir süre sonra ben 

hayatı, hayat da beni kendine dönük biçimde tekrar şekillendirmeye başladı. Tüm 

ölçekler ve estetik güzelliğin önceden tayin edildiği o ‘Parnassos’ da daha fazla 

yaşayamazdım zaten. Tamam, bunlar birer nesne olarak oldukça güzel 

biçimlendirilmişlerdi. Ancak bu kısıtlı biçimlendirilmişlik onları tek taraflı bir 

iletişimle sınırlandırıyordu. Ben de bu bilinçle, erken Rönesans veya Antik Yunan’dan gelen 

tüm yapıları bir şekilde hayatımdan çıkarttım. Tıpkı hepsini bir yığınla caddede 

bir tıra yükler ve öylece gönderir gibi. Çünkü tüm bu heykeller kadar, hislerin de önemli 

olduğunu, güzelliğin hakikatle çarpıştığı anın önemini kavramıştım. Bir biçimde yitip 

gitmişlerdi işte. Bana göre sanat, insana salt teoriden ziyade yeni tutkular verebilmeli. Bu 

bağlamda konuşursak, işlerimin elbette kimi yazılı kaynaklara referansları 

olabilir. Ama işlerimin asıl önemi kendi kendiliklerinin benim gerçek yaşamımda 

tuttukları yerle ilgisinden kaynaklanır. Diyelim ki, Lautremont veya Sartre gibi 

yazarların insanlık durumuna dair izlerine bu işlerde rastlanacak olunursa, bu kaynaklardan 

benim kapı komşularım olarak söz edebiliriz. Bu noktadan sonra ben 

bu durumu heykellerimde muhafaza edip yansıtabilmeye yetkin hale gelmiş 

hissederim. Kaldı ki çalışırken tam bir tutku hali içinde olmak benim için elzemdir. 

Yoksa çalışamam.



EA: Bu işlerin izleyiciye farklı tecrübeler yaşatması konusunda tasarıların olmuş muydu?

FA: Bu konuda düşünmüştüm. Neticede işlerim bittiği andan itibaren, eserlerin taşıdıkları 

onca tecrübe ve emekle birlikte karşıma dikilmeleriyle birlikte, yaşadığım tuhaf bir rahatsızlık 

duygusu oluyor. Çünkü gördüğüm şey, bir nesne halini alıyor. Fena halde yabancılaşıyorum. 

Bu sefer farklı biçimde düşünmeye başlıyorum. Belki de güncel sanatın içerdiği en büyük 

çelişki bu, kimi bunu kabul ediyor, kimiyse hiç ilgilenmiyor.

EA: Yapıtların yansıttığı bir fikir de daha önce birilerinin onları deşmiş olduğu 

izlenimi vermesi. Neden?

FA: Bir Alman deyişine göre;  “İnsan doğasını anlamak için, içini bilmeniz, velhasıl onu 

açmanız gerekir.” Bunu şöyle de ifade edebiliriz: “Dokunmadığıma, inanmam.”  Pozitivist 

ve ampirist bir bakışla, inanmadığımızı gösteren tümceler bunlar. Ben de, hep bunun 

yapısını anlamaya ve yeni bir düzenin nasıl kurulabileceğini düşünmeye çalıştım. Zamanı 

ele aldığımızda, herkesin uykuda olduğu alacakaranlık anının, yani zamanın kendisinin 

yok olarak, bir sihir gibi yittiği o anın duygusunu severim. Bunun gibi, insan olarak tutkuyu 

tecrübe edişimizde, kemikler ile birleşme sırasındaki et boşluğu arasında garip bir denge  var. 

Güncel psikolojide bugünlerde, kişilerin etrafında, görünmez, gölge bir kişilik oluştuğundan 

dem vuruluyor. Bunun gibi, ben de kusursuz bir dişiyi çıplak görsem, onun yapay olduğunu 

düşünürüm. Öte yandan insan bedenindeki yegâne heykel formu olan kemikler gerçekten 

ilgimi çekiyor. Neticede işlerimde cinsellik çok da baskın bir mesele değil, olsa bile, diyelim 

ki penis varsa, bir oto-portreden öte olmuyor. Bu anlamda işlerimin neredeyse aseksüel  

nesneler olduğu düşünülebilir.



‘THE TasTE – THE COuNT Of MONTE CrisTO’, 2012, Wax, polyester resin, pilloW, 43 cm x 65 cm x 25 cm © courtesy of Galerist
‘TaT – MONTE KrisTO KONTu’, 2012, balmumu, polyester reçİne, yastik, 43 cm x 65 cm x 25 cm © Galerist’in izniyle



‘LuMp#2’, 2013, Wax, polyester resin, iron, 175 cm x 33 cm x 33 cm © courtesy of Galerist
‘YuMru#2’, 2013, balmumu, polyester reçİne, demİr, 175 cm x 33 cm x 33 cm © Galerist’in izniyle





‘ONE Of THEsE DaYs’, 2013, Wax, polyester resin, cHair, rope, steel, 122 cm x 70 cm x 76 cm © courtesy of Galerist
‘GÜNLErDEN Bİr GÜN‘, 2013, balmumu, polyester reçİne, sandalye, demİr, İp, çelİk, 122 cm x 70 cm x 76 cm © Galerist’in izniyle



‘BaLLEriNa’, 2013, Wax, polyester resin, iron, fabric,181 cm x 60 cm x 50 cm © courtesy of Galerist
‘BaLEriN’, 2013, balmumu, polyester reçİne, demİr, kumaş, 181 cm x 60 cm x 50 cm, © Galerist’in izniyle







‘BaCCHus’, detail, 2013, Wax, polyester resin, iron, ceramic plates, 150 cm x 126 cm x 60 cm © courtesy of Galerist
 ‘BaKÜs’, detay , 2013, balmumu, polyester reçİne, demİr, seramİk tabak, 150 cm x 126 cm x 60 cm © Galerist’in izniyle



‘ON THE EVE’, 2013, Wax, polyester resin, iron, ceramic, 175 cm x 166 cm x 230 cm © courtesy of Galerist
‘arİfEsİNDE’, 2013, balmumu, polyester reçİne, demİr, seramİk, 175 cm x 166 cm x 230 cm © Galerist’in izniyle







‘afTEr GaLENus’, 2013, Wax, polyester resin, rope, plumb line , 63 cm x 25 cm x 65 cm © courtesy of Galerist
‘GaLEN’DEN sONra’, 2013, balmumu, polyester reçİne, İp, çekÜl, 63 cm x 25 cm x 65 cm © Galerist’in izniyle



Biyografi / Biography



francesco albano (b. 1976, italy)
Francesco Albano (b. 1976, Italy) graduated from Fine Art University of Carrara in 

2000 and won the National Prize of Arts - MIUR for sculpture in 2005. He had his 

first solo show titled ‘Everyday Bestiary’ in Milan in 2008 and second solo show 

titled ‘Five Easy Piece’ at Ex Marmi Gallery in Pietrasanta in 2009. In 2011, his works 

were exhibited in group shows titled ‘The State of Art, Tese di San Cristoforo, Arsenale’ 

in Venice concurrent with Venice Biennial and ‘P.I.E.T.A.S.’ at Studio 9 in Istanbul.

The artist has been working in Istanbul since 2010. He is interested in and 

influenced by a wide range of subjects from philosophical, mystical and spiritual 

arguments to scientific theories, from psychological studies to real life stories. 

Albano uses skin and bone as a critical and personal tool of expression to focus on 

the effect of societal pressures and psychological violence on the human body and 

collective conscience. More than an inner envelope the artist defines the human 

skin as a limit and an identity, that interacts with outer world.

Carrara’daki Güzel Sanatlar Akademisi’nden 2000 yılında mezun olan Francesco 

Albano, 2005 yılında Ulusal Sanat Ödülü - MIUR’u aldı. İlk kişisel sergisini 2008 

yılında ‘Everyday Bestiary’ başlığı altında Milano’da sergileyen sanatçı, 2009 yılında 

ikinci kişisel sergisini Ex-Marmi Galeri, Pietrasanta’da ‘Five Easy Pieces’ başlığıyla 

açtı. Son olarak 2011 yılında Venedik Bienaline eş zamanlı ‘The State of Art, Tese di 

San Cristoforo, Arsenale’  isimli ve Studio 9, Istanbul’da düzenlenen ‘P.I.E.T.A.S.’ isimli 

karma sergilerde yer aldı.

Çalışmalarına 2010 yılından bu yana İstanbul’da devam eden sanatçı, eserlerinde 

felsefi, mistik ve ruhani argumanların yanı sıra bilimsel teorilerden gerçek hayat 

öykülerine kadar geniş bir çerçeveden besleniyor. Albano, form itibariyle et ve 

kemiği eleştirel ve kişisel bir anlatım aracı olarak kullandığı yapıtlarında, toplumsal 

baskılar ve bunlardan doğan fizikî, psikolojik şiddet türlerinin insan bedeni ile 

tarihsel hafıza üzerindeki etkilerine odaklanıyor. Sanatçı, insan derisini içsel bir 

zarftan öte dış dünya ile etkileşen bir tür kimlik ve sınır olarak tanımlıyor.
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