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Dossier de premsa 

 
L’Obra Social ”la Caixa” presenta una selecció d'obres de 18 noms turcs 
essencials per entendre la modernitat artística del país 
 

Ombres i veritat.  
Una selecció de la col·lecció d'art del Banc Central de la 
República de Turquia 
 
L’art contemporani turc reivindica el seu lloc en la història de la cultura 
europea del segle XX. La seva tradició artística més recent és poc 
coneguda fora de les seves fronteres, però gràcies al mecenatge del Banc 
Central de la República de Turquia, es presenta ara a CaixaForum 
Barcelona. Ombres i veritat. Una selecció de la col·lecció d'art del Banc 

Central de la República de Turquia mostra l’obra de 18 artistes que, en 
contacte amb els moviments artístics europeus de la segona meitat del 
segle XX, incorporen noves idees al seu treball sense renunciar a les 
seves creences i als seus valors estètics, per crear una obra original i 
subjectiva. L’exposició assenyala el camí iniciat pels artistes per 
interpretar la tradició relacionada amb la cultura otomana i islàmica d'una 
manera moderna, fent servir la memòria com a concepte i posant de 
manifest les condicions culturals i socials que ha nodrit el seu passat i les 
contradiccions i punts en comú de la globalització. Així, la mostra inclou 
obres realitzades principalment durant les dècades dels 80 i els 90, però 
que abracen corrents i ideologies que es remunten fins a la dècada de 
1950, dels artistes següents: Behçet Safa, Canan Tolon, Elif Ayiter, Ergin 
Đnan, Erol Akyavaş, Halil Akdeniz, Mehmet Güleryüz, Komet (Gürkan 
Coşkun), Kemal Önsoy, Mithat Şen, Nejad Devrim, Özdemir Altan, Ömer 
Uluç, Selim Turan, Şükrü Aysan, Utku Varlik, Zeki Faik Đzer i Osman Dinç. 
 
 

 
Ombres i veritat. Una selecció de la col·lecció d'art del Banc Central de la 

República de Turquia. Organització i producció: Obra Social ”la Caixa” en 
col·laboració amb el Banc Central de la República de Turquia. Comissariat: Zeynep 
Yasa Yaman, crítica i historiadora de l’art. Dates: Del 13 de gener al 4 de març de 
2012. Lloc: CaixaForum Barcelona (Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).  
 



Mithat Şen, Cos, 1991 

Barcelona, 12 de gener de 2012.- El secretari d'Afers Exteriors de la 
Generalitat de Catalunya, Senén Florensa; el governador del Banc Central de 
la República de Turquia, Erdem Başçı; el cònsol general de la República de 
Turquia a Barcelona, Haldun Koç; i el director general de la Fundació ”la 
Caixa”, Jaume Lanaspa; inauguren aquest vespre l'exposició Ombres i veritat. 

Una selecció de la col·lecció d'art del Banc Central de la República de Turquia, 
acompanyats de la comissària de la mostra, Zeynep Yasa Yaman. A l'acte també 
assisteixen el regidor de Presidència i Territori de l’Ajuntament de Barcelona, 
Jordi Martí, i el president d’ESADE Centre per a l’Economia Global i la 
Geopolítica, Javier Solana.  
 
L’exposició, organitzada en col·laboració amb el Banc Central de la República 
de Turquia, vol fer conèixer la creació artística contemporània de Turquia a 
partir de l'obra de 18 artistes essencials que abracen més de mig segle. Totes 
les obres exposades pertanyen al Banc Central de la República de Turquia.  
 

Creada el 1930, aquesta institució ha tingut 
un paper important en la modernització del 
país, tant en l’àmbit econòmic com en el 
cultural. Gràcies a la seva col·lecció d’art 
modern, iniciada a la dècada dels 90, el 
Banc Central de la República de Turquia ha 
contribuït de manera decisiva al 
desenvolupament i a la difusió de les 
tendències artístiques imperants en aquest 
país des del començament del segle XX fins 
a l’actualitat. 
 

 
La proclamació de la República de Turquia, el 1923, va obrir les portes a la 
modernitat. En el clima d’obertura i novetat provocat per les reformes polítiques 
de Mustafa Kemal Atatürk, l’Acadèmia de Belles Arts (Sanayi-i Nefise Mekteb-i 
Âlisi) va prendre la iniciativa d’enviar a París alguns dels seus alumnes més 
avantatjats. En contacte amb les avantguardes artístiques i literàries, els 
artistes turcs van assimilar els moviments moderns europeus i van aportar les 
seves pròpies interpretacions subjectives. Després de la Segona Guerra 
Mundial aquesta relació es va fer encara més estreta, i l’Escola de París dels 
anys quaranta i cinquanta i l’expressionisme abstracte nord-americà van deixar 
una petjada perdurable en la sensibilitat dels artistes turcs. 
 



Una de les constants ha estat la fascinació per les formes abstractes, abordada 
amb enfocaments diversos, sigui des de l’expressionisme, l’abstracció figurativa 
o a través d’interpretacions fantàstiques. Existeix, això sí, un vincle entre totes 
elles: la força gràfica i la potència del color són constants en aquestes obres, 
que, encara que pintades en dates i circumstàncies molt diferents, remeten a 
un llegat històric comú. 
 
Els artistes seleccionats responen a un 
criteri geogràfic multicultural i inclouen  
obres realitzades principalment durant els 
anys vuitanta i noranta, tot i que abracen 
ideologies i polítiques que es remunten fins 
a la dècada de 1950.  
 
L'objectiu de la mostra, més que mostrar 
l’art d’avui, és fer fa visible l’esperit d’un 
procés. Així, el títol de l'exposició fa referència a la història de l’art modern en 
una cultura poc coneguda al nostre país, una cultura que s’ha deixat a l’ombra 
de les corrents artístiques majoritàries i que se situa en geografies on 
equivocadament es creu que el costum i la tradició es perpetuen invariables. 
 
Divuit artistes essencials en la modernitat artística turca 

 
Canan Tolon (1955) parla a la seva obra del medi ambient i de la manera com 
l’afecten el progrés industrial i tecnològic, la contaminació derivada de les 
noves tecnologies energètiques, l’esgotament dels recursos naturals i les 
conseqüències de la guerra acarnissada que es lliura arran d’aquest desig tan 
«modern» d’obtenir beneficis. L’artista aborda aquests problemes des d’un 
humanisme universal: aquest progrés tan perillós és global i constitueix una 
amenaça per a tota la humanitat. En les seves obres, que crea amb tècniques 
d’impressió, collage, herbes que viuen i moren sobre la tela i materials 
provinents de la terra, qüestiona la mentalitat que destrueix la natura per 
convertir-la en terrenys confiscats al servei del desenvolupament, la construcció 
i l’activitat immobiliària.  
 
Erol Akyavaş (1932-1999) va incorporar a la seva obra, durant les dècades de 
1960 i 1970, detalls d’arquitectura interior i exterior, perspectives 
arquitectòniques, estructures de parets i l’abstracció geomètrica dels plànols 
arquitectònics, que imposava sobre l’espai a vista d’ocell. En aquells anys, la 
manca de lògica en la seva manera de combinar les figures amb elements 
arquitectònics el va acostar a l’estètica surrealista. Als anys setanta es va 

Halil Akdeniz Civilitzacions d'Anatòlia, 1989 



començar interessar per la cultura oriental i es va centrar en el problema de la 
identitat i la tradició. A partir dels vuitanta es va submergir en l’art i, 
especialment, el misticisme islàmics. A Punt extrem tracta els conceptes de 
natura, arquitectura, diversitat cultural i civilització amb diverses perspectives 
que recullen diferents maneres de mirar, i les imatges de la cultura oriental han 
estat fragmentades i després unides en un procés de selecció simbòlic. 
 

 Amb una trajectòria artística dividida entre Turquia i 
Alemanya, Ergin Đnan (1943) ha aportat un nou punt de 
vista sobre la interpretació de la tradició i la memòria 
otomanes i anatòliques. Tot i que molt influït per la seva 
educació alemanya, les qüestions principals que han 
configurat el seu art estan arrelades en el món de la 
seva infantesa i en la naturalesa cultural, històrica i 
geogràfica de la societat de la qual ha pres la seva 
identitat. Així, ha fusionat la visió renaixentista de l’espai 
com a perspectiva i el domini de la figura anatòmica i de 
la forma amb l’art seljuk i la cal·ligrafia i l’adorn islàmics. 

Les figures i els retrats d’Ergin Đnan posen en relleu que els gèneres 
coexisteixen en la societat. En els seus quadres presenta nus de dibuix 
estudiós i acadèmic combinats amb motius com ara l’escriptura i elements com 
fulles, insectes i flors. 
 
A finals dels anys setanta, Halil Akdeniz (1944) va establir una relació entre el 
concepte d’espai i la realitat física de la tela: va evitar la il·lusió de la profunditat 
juxtaposant i sobreposant capes diverses del llenç i les seves superfícies al 
bastidor i la tela, amb la qual cosa va transformar-los en elements del discurs 
pictòric. Als vuitanta va donar més importància a la història d’Anatòlia i va 
reflexionar sobre el paper d’aquesta regió, tant pel que fa a l’entorn i la cultura 
com a la contaminació ambiental, la degradació i el canvi. En comptes de 
generar un impacte visual clar, les obres d’aquest artista són intel·lectuals i 
estan obertes a diverses lectures que poden enriquir-se plantejant qüestions.  
 
Mehmet Güleryüz (1938) ha donat preeminència al dibuix en totes les etapes 
de la seva trajectòria artística. Després de l’abstracció que va dominar les 
obres de la seva primera època, cap a mitjan anys seixanta es va decantar per 
la figura. Els seus dibuixos són com diaris on trobem el seu món interior 
d’obscuritat i inquietud, ira, sublevació i també confessions. Als seus quadres i 
dibuixos hi ha distorsions expressionistes de la forma molt vinculades amb els 
éssers humans, els animals i les plantes, que es toquen i es representen uns 
dins dels altres. A partir del 1966, influït pel surrealisme, el dadaisme i la 

Ergin Inan, Figura asseguda, 1993 



neofiguració, Güleryüz va començar a fer servir un llenguatge grotesc per 
criticar tant les perversions que amenaçaven els valors morals com els valors 
morals hipòcrites a què estem acostumats. A la dècada de 1980, la pinzellada 
de Güleryüz es va fer més enèrgica, ràpida i nerviosa. En les pintures 
d’aquesta època, l’artista recorre a un expressionisme complex per reflectir els 
obscurs estats psicològics que integren el seu passat.  
 
Poeta i pintor, Komet (Gürkan Coşkun) (1941) utilitza elements pictòrics, 
paraules poètiques i l’estructura del llenguatge d’una manera que permet 
intercanviar-los i crea jocs. Mira amb dolcesa la natura i la vida i descriu els 
seus desigs i temors no tant com un somni sinó com si els somnis fossin 
propers a la realitat. Pel que fa al seu llenguatge, Komet dóna a les realitats i a 
la claredat un toc de foscor o opacitat, aporta una sensació diferent de temps, 
espai i esdeveniment i fa vitals les normes socials transformant-les a través 
d’un punt de vista poc habitual. Les seves obres transmeten la relació 
metafísica que manté amb la vida. 
 
Behçet Safa (1934) es va traslladar a París 
l’any 1959 i des del 1968 ha  treballat en els 
àmbits de la pintura, la instal·lació, l’escultura, 
la performance-teatre, el disseny i l’obra 
experimental a l’illa d’Elba. Safa creu que la 
civilització no produeix altra cosa que residus i 
armes i, en els darrers temps, ha reflexionat 
sobre la relació entre la vida, la política i la 
immoralitat. En les seves obres, entrellaça tot de temes incòmodes i crea 
atmosferes oníriques o grotesques. Aquest artista segueix un camí 
expressionista per combinar la forma i el color i fer-los més complexos. 
 
Kemal Önsoy (1954) que ha escollit mostrar les seves obres en cicles que 
tracten determinades problemàtiques, investiga i reflexiona sobre la natura i 
l’existència. Ha pintat obres que expressen la manera de sentir el passat 
cultural, que s’estén des de les pintures rupestres prehistòriques fins als grafits 
d’avui dia. Els seus temes centrals han estat la consecutivitat, el lapse i la 
contemporaneïtat inherents al fenomen del temps, i ha deixat en la seva obra 
senyals que permeten distingir entre capes. 
 
Els cossos de Mithat Şen (1957) són una sèrie de variacions que poques 
vegades trobem en la història de l’art. En combinacions aparentment per a tota 
la vida, seria parts del cos que prèviament ha separat. Mithat Şen utilitza la 
genètica cultural tant en el procés creatiu com en l’elecció del color, i connecta 

Behçet Safa, Sense títol, 1982 



aquests dos aspectes amb el temps, l’espai i la història. El seu art emana d’un 
principi similar al que guia a la natura quan es renova, es multiplica i es 
transforma. 
 
Nejad Devrim (1923-1995) va arribar a París l’any 1948 i, després de la 
Segona Guerra Mundial, va ser membre de la Nova Escola de París. Hi va 
aportar els aires de l’Orient Mitjà i va oposar-se als punts de vista de l’Escola 
Moderna de París, que havia precedit la Nova Escola de París. La seva carrera, 
que es va iniciar a Istanbul i París, va acabar a Polònia. Després dels primers 
anys es va adherir a l’abstracció i va aportar a l’art modern allò que li agradava 
dels mosaics bizantins, de la cal·ligrafia otomana i de l’art xinès. 
 
Özdemir Altan (1931) defineix l’art com la combinació de conceptes, arrels, 
estructures i lògiques molt diverses. Dóna força importància a l’aleatorietat, a 
les confrontacions espontànies i a l’aspecte incontrolat de mitjans i objectes 
que són aliens els uns respecte dels altres, i construeix les seves obres 
deconstruint la «il·lògica» dels mapes polítics, físics i geogràfics. Conscient que 
pensament no equival a espai artístic, Altan ha realitzat des del 1989 sèries de 
«genealogies» formades per encontres d’arrels, estructures i lògiques. 
 
Ömer Uluç (1931-2010) va desenvolupar als anys seixanta l’estil al qual es va 
mantenir fidel durant tota la seva vida. Executava un acte d’escriptura/dibuix en 
què transformava les taques de color en feixos compactes i formes tancades 
que semblen escuts d’armes i que recorden l’action painting. Cada cop amb 
més freqüència va executar teles que transmetien el caràcter embullat i 
transitori de les imatges, un tema que també s’observa en composicions i 
instal·lacions que sobrepassaven els límits del llenç. Va crear espirals i feixos 
amb cordes i tubs de plàstic, doblegant-los per crear formes que després 
aplicava damunt de la tela com si fossin pinzellades. 
 
Després d’una estada a París l’any 1947 gràcies a una beca del govern 
francès, Selim Turan (1915-1994) va consagrar-se a l’art abstracte i, el 1976, 
va començar a crear escultures mòbils. En les seves obres, una estructura que 
apareix dins de grans taques constitueix la deconstrucció d’una figura, un 
objecte, una escena o un assentament que resten irreconeixibles. De diferents 
maneres, amb diferents processos i en diferents nivells, les obres de Turan 
traspuen el vincle que tenia amb el món còsmic i amb l’art de la cal·ligrafia. 
 
Şükrü Aysan (1945) va esdevenir un dels màxims exponents de l’art 
conceptual amb l’Art Definition Group (ADG), que va fundar el 1977. Entre el 
1987 i el 1992 va realitzar les sèries «Acta est Fabula», «Oval» i «Circulus». A 



partir del 1995 es va distanciar del comportament plàstic i de la producció 
d’objectes, com també de la visió que considerava que art conceptual equivalia 
a noves tècniques i noves maneres d’explicar les coses. Per a Şükrü Aysan, art 
equival als objectes que crea i a l’esforç de definir l’art. Aquest acte 
d’objectificació converteix l’art en un objecte incomparable en el món dels 
objectes i li permet de continuar relacionant-se, de diferents maneres, amb 
l’espai i l’entorn on es troba. Tanmateix, a El joc s’ha acabat núm. 4, 5, 6 sí 
dibuixa una associació amb les darreres paraules de l’emperador August: «acta 
est fabula». 
 
Utku Varlik (1942) adopta un llenguatge estilístic que recorda Gustave Moreau, 
que va sentir la crida irresistible de l’abstracció en la seva obra descriptiva de la 
vida i la humanitat. La intenció de Varlık, però, és expressar l’emoció i les 
passions humanes, i no pas els impulsos espirituals i intel·lectuals que les 
provoquen. Transformant aquest món en el món de somni d’un addicte, dubta 
que la creativitat humana pugui englobar un significat definitiu i absolut. Inventa 
una iconografia/mitologia simbòlica moderna superposant o alineant patrons 
fantàstics i interrelacionats d’esdeveniments, temps i estils.  
 
Zeki Faik Đzer (1905-1988) va rebre durant els anys que va estudiar a París la 
influència del cubisme i l’expressionisme. A partir dels anys seixanta, el dibuix 
va deixar de dominar les seves obres per donar pas a l’abstracció lírica amb 
què ressaltava la relació entre música i ritme. Als anys seixanta es va 
consagrar a l’abstracció, tant interiorment com mentalment, i va executar obres 
monumentals amb aquest estil. El tema que impregna tot el seu art, i que va 
sorgir en aquella època, consisteix a fer visible l’estructura de les formes i el 
moviment, una estructura que l’ull no pot captar però que es pot percebre amb 
l’esperit i la ment. A la dècada de 1970, després de jubilar-se, Đzer va començar 
a veure la natura amb una mirada nova. Sortia a observar la llum, els colors i 
els esdeveniments, pensava en la natura d’una manera renovada i va descobrir 
el secret per contemplar-la i establir-hi un diàleg.  
 
Osman Dinç (1948) ha basat les seves creacions en les propietats químiques, 
històriques i funcionals de la pedra, el ferro i el vidre: ha aconseguit que el ferro 
i el vidre fossin equivalents i que la pedra correspongués a la natura. Arran del 
seu interès pels descobriments tècnics des de la prehistòria fins als nostres 
dies i pel seu valor estètic, ha prioritzat tant les formes com les funcions 
creades per l’ofici/la tècnica. Ha produït obres còsmiques investigant les 
propietats essencials de la matèria (el pas d’estat sòlid a líquid, les propietats 
dels sòlids i dels líquids, els seus efectes, si són translúcids, si són conductors 
de calor, etc.).  
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Més informació: 
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