
 

 

 

                                                                                      
 

  

 

‘ZAMANIN İŞARETLERİ’ 
18 TEMMUZ – 17 AĞUSTOS, 2013 
AÇILIŞ: 18 TEMMUZ, 19.00 – 21.00 

 
Galerist, günümüz genç sanatçılarını biraraya getirmeyi amaçlayan bağımsız sanatçı girişimi ‘Zamanın 
İşaretleri’nin aynı isimli ilk sergisine 18 Temmuz – 17 Ağustos 2013 tarihleri arasında ev sahipliği 
yapıyor. Sergide ‘Zamanın İşaretleri’ni meydana getiren sanatçılar Huo Rf, Merve Morkoç ve Sena’nın 
farklı disiplin ve teknikleri kullanarak ürettiği yeni işleri izleyicilerle buluşuyor.  

Taner Ceylan'ın destek verdiği genç isimlerin bir araya gelmesiyle hayata geçirilen proje; birlikte 
hareket etmenin gücüne inanan sanatçıların estetik kaygılarını/duruşlarını izleyiciye sunmayı 
amaçladıkları yeni bir platform olarak konumlanıyor. Kendi jenerasyonlarının geçirmekte olduğu 
değişimler ışığında, yeni bir dönemin etkisiyle, bağımsız olmayı hedefleyen bu üç sanatçı, ‘Zamanın 
İşaretleri’ isimli ilk sergilerinde işlerini sanatsal estetik üzerinden ilişkilendiriyor.  

Sanatçılar varlıklarını beslendikleri kaynaklar üzerinden göstermenin farklı yollarını araştırırken, gruba 
eklenen yeni sanatçılarla ve farklı mekanlarda gerçekleştirilecek sergilerle, zaman içerisinde 
genişlemeyi ve aynı doğrultuda bıraktıkları etkiyi güçlendirmeyi hedefliyorlar. Sanat yazarı Hatice 
Utkan’ın direktör olarak desteklediği ve Türk çağdaş sanatının öncü isimlerinden Taner Ceylan’ın 
ismini verdiği sanatçı girişimi, herhangi bir akımı gözetmeden, dönemin ruhu ve zamanın işaretlerini 
bahsi geçen sergiler dizisiyle yakalamayı arzu ediyor. 

 
Huo Rf 
Mersin, 1988 
Üniversite eğitimini Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde tamamlayan 
sanatçı, “Zamanın İşaretleri” başlıklı grup sergisinde yer verdiği ‘Bensiz Asla’ isimli desen serisinde 
Max Beckmann'ı, Klasik Yunan Sanatı'nı, Leon Bonnat'yı, hocaları ve kaynağı olarak gösteriyor. 2010 
yılından itibaren bağımsız sanat yazarlığı yapmakta olan Huo Rf’nin katıldığı karma sergiler: 6th and 
7th Lessedra World Art Print Annual Mini Print 2007/2008, Print For Peace Grabados Por La Paz 
Mexico 2009, International Print Triennale Society Jagiellonian Library Lettra Krakow Oldenburg 
Poland 2009. 
 
Merve Morkoç 
İstanbul, 1986 
Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun olan sanatçı 2010 yılında Milk Galeri’de 
“Netame Hanım ve Kumpanyası” başlıklı ilk sergisini gerçekleştirdi. Sanatçı takiben 2011 yılında 
“Yüzükoyun” isimli ikinci kişisel sergisini Galerist’te açtı.  
 
Sena 

İstanbul,1982 

2006 yılında Londra, Central Saint Martins Sanat Üniversitesi, Grafik Sanatlar ve Tasarım 

Bölümü’nden mezun olan sanatçı, 2005-2008 yılları arasında sosyal sorumluluk konuları dahilinde 

sanat projeleri gerçekleştirdi. 2006 yılında hayata geçirilen “Tershane” projesinin iki yaratıcısından biri 

olan sanatçı Gallery X-ist’te açtığı üç farklı kişisel serginin yanı sıra ulusal ve uluslararası birçok fuarda 

sanatseverlerle buluştu.  

 
Detaylı bilgi ve görseller için ecedursun@galerist.com.tr 
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