
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRES MESTRES 
CONTEMPORÀNIES DE TURQUIA  

A LA COL·LECCIÓ DEL BANC CENTRAL DE 
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Dossier de premsa 

 
L’Obra Social ”la Caixa” presenta obres de 17 noms turcs essencials per 
entendre la modernitat artística del país 
 
 

Obres mestres contemporànies de Turquia a 

la col·lecció 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, per primera vegada a 
Espanya, a CaixaForum Madrid. Obres mestres contemporànies de 

Turquia a la col·lecció del Banc Central de la República de Turquia mostra 
l’obra de 17 artistes que, en contacte amb els moviments artístics 
europeus i nord-americans 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, 
organitzada en col·laboració amb el Banc Central de la República de 
Turquia, ens mostra l’adhesió dels artistes turcs als moviments 
abstractes occidentals, bé sigui amb aproximacions expressionistes, 
abstraccions figuratives o interpretacions fantàstiques i conceptuals. No 
obstant això, la força gràfica i la potència del color d’aquestes obres ens 
remeten al ric llegat cultural heretat de l’Imperi otomà. La mostra Obres 

mestres contemporànies de Turquia a la col·lecció del Banc Central de la 

República de Turquia abraça el període que va des de la dècada des de la 
dècada del 1950 fins a l’actualitat, amb obres dels artistes següents: Zeki 
Faik Izer, Nejad Devrim, Selim Turan, Mübin Orhon, Adnan Çoker, Ömer 
Uluç, Erol Akyavaş, Devrim Erbil, Burhan Uygur, Osman Dinç, Kemal 
Önsoy, Mithat Şen, Mustafa Ata, Alaettin Aksoy, Serdar Arat, Komet 
(Gürkan Coşkun) i Mehmet Güleryüz. 
 
 

L’exposició Obres mestres contemporànies de Turquia a la col·lecció del 

Banc Central de la República de Turquia, comissariada per Kıymet Giray, 
cap del Departament d’Història de l’Art de la Universitat d’Ankara, es 
podrà veure a CaixaForum Madrid del 7 d’abril al 30 de maig de 2010. 

 



Madrid, 7 d’abril de 2010. El governador del Banc Central de la República de 
Turquia, Durmuş Yılmaz; el governador del Banc d’Espanya, Miguel Ángel 
Fernández Ordóñez; i el director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaime 
Lanaspa; van inaugurar ahir l’exposició Obres mestres contemporànies de 

Turquia a la col·lecció del Banc Central de la República de Turquia, que des 
d’avui i fins al pròxim 30 de maig es pot visitar a CaixaForum Madrid. 
 
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 17 obres 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, 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. 
 



Sense títol 1963 

Disset artistes essencials en la modernitat artística turca 

 
Zeki Faik Đzer (1905-1988). El 1928 rep una beca 
del Govern i es trasllada a París, on continua els 
seus estudis d’art fins al 1932. Torna a la capital 
francesa diverses vegades i hi estableix la seva 
residència durant els anys 1970-1984. A partir del 
1960, deixa enrere la pintura figurativa naturalista 

per endinsar-se en el seu període líric abstracte. 
Explora les relacions del color i la forma basant-se 

en imatges cal·ligràfiques, i més tard crea composicions inspirades en la 
música. L’exuberància característica dels seus traços i les seves pinzellades i 
l’estudi que fa del color, la forma i el traç tenen com a resultat l’espontaneïtat i 
el dinamisme rítmics que distingeixen les seves peces. 
 
Nejad Devrim (1923-1995). S’estableix el 1946 a París, 
on participa en exposicions durant els anys cinquanta 
com a representant de l’abstracció lírica propugnada per 
l’Escola de París. En els anys següents viatja a altres 
països europeus, a Amèrica i al Pròxim i Extrem Orient, i 
el 1968 es trasllada a Varsòvia. Durant la seva estada a 
París s’inspira en les vidrieres decorades de les 
catedrals, que sintetitza en obres abstractes de colors 
vius i línies cal·ligràfiques. El concepte d’abstracció, 

determinat per la sensibilitat davant el color i la 
concentració de traços, esdevé un transcendent 
expressionisme líric. L’art de Devrim és producte d’una visió del món i d’una 
sensibilitat fonamentades en el coneixement i l’experiència personal.  
 

Selim Turan (1915-1994). El 1947 rep una beca del 
Govern francès que li permet viatjar a París, on s’estableix 
i desenvolupa la seva carrera artística. Pertany a la 
primera generació d’artistes que va emprar l’abstracció en 
la pintura turca contemporània i és cèlebre per les seves 
composicions expressionistes abstractes, generalment de 
format vertical. Se’l considera un dels principals 
representants de la tendència abstracta «taquista» —
caracteritzada per la pinzellada espontània, degoteigs, 
taques de pintura i traços d’aparença cal·ligràfica—, que va 
donar un important impuls a la pintura turca en la dècada 
del 1950. A partir de mitjan seixanta, es va interessar per 

Sense títol 1963 

Composició 1955   



Sense títol 1957 

Reconstrucció II 1992 

    Icones populars: ballarina de 
dansa del ventre 1991 

temes procedents de les arts populars tradicionals i va començar a combinar 
l’abstracció amb la figuració.  
 
Mübin Orhon (1924-1981). El 1948 viatja a París 
per cursar un doctorat en economia, i freqüenta els 
cercles artístics. Fixa la seva residència a París. El 
seu estil abstracte comença a cristal·litzar a partir 
de la dècada del 1950. Les seves pintures es basen 
en efectes de profunditat i color en relació amb la 
superfície. En aquests quadres res no remet a un 
esdeveniment o un objecte tangible. La base 
intel·lectual de l’obra d’aquest artista es nodreix de 
la filosofia oriental, el misticisme i les idees espirituals de Rumi, poeta sufí del 
segle XIII. 
 

Adnan Çoker (1927). El 1955, amb una beca del 
Govern, estudia a París, on retorna el 1964, aquesta 
vegada becat pel Govern francès. La tendència 
abstracta d’aquest artista es deu a dues influències: la 
música i l’arquitectura. Escoltant música i contemplant 
obres arquitectòniques, emergeixen sentiments que 
l’artista tradueix en formes amb certes relacions 
espacials. Són «formes-patró» que apareixen 
suspeses en una dimensió espacial abstracta sobre 
fons negre; no estan sotmeses a la gravetat ni 

expressen una relació amb el món extern o l’entorn en què vivim. 
 
Ömer Uluç (1931-2010). Entre 1953 i 1957 estudia 
enginyeria als Estats Units i alhora hi desenvolupa la 
seva carrera artística. Des del 1983 viu i treballa a 
París i Istanbul. Les seves imatges al·ludeixen a 
figures femenines formades per una massa de línies 
sobre una base monocroma. Uluç executa les seves 
figures i els seus objectes amb pinzellades denses i a 
la manera expressionista, encara que afirma  que no 
dóna importància a l’expressió ni pretén una pintura 
dotada de significat. 
 



Abstracció 2008 

«Destino: infinita operación 
incesante de millares de causas 
entreveradas» —Borges 1991 

Erol Akyavaş (1932-1999). En 1952-1953 viatja a 
Florència i França. Durant els anys 1954-1960 
estudia arquitectura amb Mies van der Rohe a 
l’Illinois Technology Institute de Chicago. A partir 
del 1967 resideix a Nova York i Istanbul. És 
guardonat amb el premi Jackson Pollock el 1986. 
La filosofia central de les seves obres és revelar 

Elegia per les últimes veus 1992               la calma espiritual d’Orient en col·lisió amb el soroll 
visual d’Occident. L’artista no vol documentar el seu entorn sinó que dirigeix la 
mirada cap al seu interior, en una recerca espiritual. Les seves obres beuen de 
la cultura otomana, l’arquitectura islàmica i l’art turc, i el resultat són pintures 
sublims, belles cal·ligrafies i complexes iconografies que constitueixen 
testimoniatges d’aquest viatge de l’artista cap a la llum. 
 
Devrim Erbil (1937). Participa en la Biennal de 
Venècia del 1962. El 1965 rep una beca de l’Estat 
espanyol i du a terme treballs d’investigació a 
Espanya, Itàlia i França. Ocupa una llarga tradició 
docent. Amb un gran mestratge, Erbil reconcilia la 
imatge i la concentració de línies, i en aquesta 
obstinació substitueix la composició racional per un 
sistema rítmic i dispers de relacions. Dintre d’una 
abstracció basada en la naturalesa, l’artista tracta de 
convertir les dinàmiques locals en temes per al 
pensament i l’art contemporanis. En aquesta obra, les siluetes de multituds 
d’ocells formen una unitat estructural de la qual no es pot excloure ni un sol 
element i produeixen efectes que recorden imatges d’ones o núvols. 
 

Burhan Uygur (1940-1992). El 1970 estudia a 
Salzburg, a l’Acadèmia Internacional d’Estiu d’Arts 
Aplicades. La seva obra se situa entre la figuració i 
l’expressionisme abstracte de la generació dels anys 
seixanta. En les seves pintures reuneix elements 
abstractes i tràgics, sincers i ingenus del seu propi 
univers poètic i fantàstic. El món pictòric de Uygur 
reflecteix temors, anhels i reaccions profundament 
arrelats i gira entorn de temes com la continuïtat de la 
vida, la mort i la immortalitat. 
 

 



   La font del temps 1993   
(sis peces) 

Caravanserrall de Rumèlia VII 1989 

  Sense títol 1963 

Osman Dinç (1948). El 1972 rep una beca del 
Govern per estudiar a París, on fixa la seva 
residència a partir del 1977. Rep el Premi UNESCO 
per a la Promoció de les Arts el 1993. Les escultures 
de Dinç emfatitzen les característiques dels materials 
utilitzats eludint la narració. Les seves formes no 
responen als objectes que trobem en la vida 
quotidiana. No obstant això, inclouen elements 
autobiogràfics o relacionats amb fenòmens i conceptes d’Anatòlia. Duen el 
segell de mites i creences ocults que ens murmuren a cau d’orella des d’un 
passat remot. A partir de la dècada del 1980, la producció de Dinç subratlla la 
relació entre el ferro, el vidre i l’ésser humà, amb seqüències de formes 
duplicades semblants a instal·lacions. 
 
 

Kemal Önsoy (1954). Entre 1990 i 1992 viu i treballa 
a Nova York. Representa Turquia a la Biennal de 
Venècia del 1990 i participa en la Biennal d’Istanbul 
del 1995. Els seus llenços de gran format ens 
ofereixen abstraccions figuratives basades en l’home i 
en la naturalesa, amb vagues siluetes de personatges 
en entorns definits per les muralles de la vella 

Istanbul. Aquestes imatges es converteixen en 
criatures fantàstiques que murmuren des de les 

profunditats de la vida urbana provocant un gran nombre d’associacions.  
 
 
Mithat Şen (1957). Representa Turquia en la Biennal 
de Venècia del 1990. Les seves obres presenten 
composicions seriades que ordenen geomètricament 
parts del cos humà, configurant imatges gairebé reals 
però estàtiques i inescrutables, com si fossin 
plantilles. En el terreny cromàtic, les seves últimes 
pintures combinen parells de colors intensos, amb 
predomini del vermell, el verd, el blau i el violeta. 
 
 
 
 
 



Error de pilotatge 1991 

L’illa dels morts segons Böcklin, I 
1990 

Mustafa Ata (1945). Resideix a Alemanya durant 
els anys 1980-1981. La seva obra es caracteritza 
per l’abstracció basada en la figura i executada amb 
rotundes pinzellades contínues. Ata representa 
relacions de tensió amb figures contraposades 
sobre un fons monocrom, a la recerca d’un efecte 
expressionista dinàmic. Les seves preocupacions 
giren entorn de la qüestió de l’existència individual,         A la recerca de la veritat 2005  

amb una actitud nihilista que guarda una certa relació amb els debats sobre 
identitat i gènere. 
 

Alaettin Aksoy (1942). Entre 1972 i 1976 estudia a 
París amb una beca del Govern. L’ésser humà és el 
protagonista de les seves pintures, però es tracta 
d’éssers que no existeixen en un espai i un temps 
reals. Els seus personatges transiten entre el somni 
i la realitat, són producte d’una fantasia visual que 
al·ludeix contínuament a les nostres vides. El 
caràcter i la figura dels personatges, les seves 
situacions, els gestos i els comportaments es 

presenten com a imatges fantàstiques i humorístiques en un espai que no està 
clarament definit. 
 
Serdar Arat (1955). Entre 1983 i 1984 estudia 
pintura a la State University of Nova York, a Albany, 
on actualment ocupa una activitat docent que 
compagina amb la seva carrera artística. Arat 
recorre a formes que fan referència a objectes, 
superant el concepte tradicional del llenç. Les seves 
obres sovint al·ludeixen als arcs característics de 

l’arquitectura otomana, sobre els quals trobem 
imatges de la naturalesa —com l’aigua, els núvols o 
la línia de l’horitzó— que desperten la imaginació 
de l’espectador. 
 
 
 
 
 
 
 



Sense títol 1991-1992 

  Sense títol 1989 

 
 
Komet (Gürkan Coşkun)  (1941). El 1971 estudia 
a París amb una beca del Govern. Les seves 
pintures es podrien definir com a figuratives i 
també com a deutores de l’expressionisme 
abstracte, amb personatges misteriosos 
representats en llocs irreals i onírics que 
reflecteixen la tragèdia i l’estat espiritual de l’home 
contemporani. La fantasia es confon amb la 

realitat, el somni amb l’experiència. Hi ha una abundància de formes 
expressives que abracen des del cinema fins a la fotografia. 
 
 
Mehmet Güleryüz (1938). Entre 1972 i 1975 estudia a 
París amb una beca del Govern. Viu a Nova York durant 
1980-1984 i a Brussel·les el 1985. Ocupa un lloc 
destacat en la tradició figurativa de la pintura turca. Les 
seves obres, de naturalesa crítica, proporcionen una 
forma visual als models de pensament i de 
comportament que caracteritzen l’home, amb un estil 
expressionista i en part humorístic. 



 

 

Obres mestres contemporànies de 
Turquia a la col·lecció del Banc 
Central de la República de Turquia 
 
Del 7 d’abril al 30 de maig 
 
CaixaForum Madrid 
Paseo del Prado, 36 
28014 Madrid 
 
Horari 
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
 
Servei d’Informació de la Obra Social ”la Caixa” 
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
Tel.: 902 223 040 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Entrada gratuïta a l’exposició 
 

 
 
 
 
 
 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Juan Antonio García - 913 307 317 / 608 213 095 / 
jagarcia@fundacionlacaixa.es 
Josué García - 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo - 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 


