
Ergin Çavuşoğlu

Hangi güneş seyre daldı son rüyanı?    
Which sun gazed down on your last dream?
Açılış Kokteyli Opening Reception  

March 10 Mart 2016

Çeşme / Fountain, 2016 
Bronz, alüminyum, sıvı / Bronze, aluminium, liquid 
43 x 47 x 29 cm, 16.93 x 18.5 x 11.42 inches 
Prodüksiyon görüntüsü / Production image 

BASIN BÜLTENİ
PRESS RELEASE



‘’Hangi güneş seyre daldı son rüyanı?’’* Sarhoşluğun beraberinde getirdiği esrime üzerine, insanı zamanın ve 
belleğin dışına çıkarma, insanlığın uzağına taşıyarak Tanrı’ya yaklaştırma becerisi üzerine yazmış olduğu ufuk 
açıcı, ‘Şarap ve Esrar Üzerine’ başlıklı kitabında böyle sorar Charles Baudelaire. Aynı zamanda gerçeküstü bir 
niteliğe sahiptir bu soru ve belki de ancak esrimeye kapılmış birinin şiirsellikle, çaktırmadan sorabileceği bir 
sorudur; ‘nerede’ diye soran, ama yersiz, yurtsuz, sınırların dışında kalan bir ‘neresi’ni kasteden, neredeyse 
tamamen tinsel bir ‘neresi’ne göndermede bulunan bir sorudur. 

Ergin Çavuşoğlu’nun RAMPA’da gerçekleşecek olan Hangi güneş seyre daldı son rüyanı? başlıklı üçüncü kişisel 
sergisi  (10 Mart – 7 Mayıs 2016) sorunun getirdiği farklı içerimlere karşılık verir; bir tür aradalığın, eşiksel bir 
mekânın sıradanlığı içinde öylesine dolanmanın getirdiği metaforik sarhoşluğa işaret eder. Çavuşoğlu seyahat 
ya da hareket ve göç kavramlarına yönelik ilgisini yapıtlarına sürekli olarak yansıtmıştır –ve bu kavramları 
kullanırken sadece insanların değil objelerin ve fikirlerin devinimine de değinir. Kendi ilgisini çeken mekânlara, 
yerlere ve buralarda bulduğu gerçeküstü durumlara yönelir. Fakat esas değerlendirmek istediği anlam bu 
şeylere iliştirilmiş olan anlam değildir. Bu Duchampvari yaklaşım sanatçının önceki çalışmalarına olduğu gibi, 
RAMPA’daki çok katmanlı (video, heykel, resim ve fotoğraf gibi farklı malzemelerle oluşturulmuş) sergisinin 
bütününe de yayılır. Zamansallığa ilişkin mekânlar ya da yersiz hale gelmiş mekânlar Çavuşoğlu tarafından 
özellikle öne çıkarılır. Aradalık niteliğine sahip bir mekânda uzam olasılıklara, düşünüme açılmış durumdadır. 
Nesnelere içkin güzelliği keşfetmek gerçekten de bir tür tinsel uyanışa denk gelir ve Çavuşoğlu gündelik 
şeylerdeki güzelliği görmek ve kutlamak üzere bizi bir tür Dadaist ilahiye davet etmektedir.

*Başlıktaki alıntı Baudelaire’in “Hangi güneş seyre daldı onun son rüyasını?” şeklindeki dizesiden dönüştürülmüştür.
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Which sun gazed down on your last dream?* : A question that Charles Baudelaire asks in his ‘On Wine and 
Hashish,’a seminal work on the effervescence of intoxication, its ability to render a person outside of time 
and memory — further from man but closer to God, so to speak. It is an inherently surreal question too, 
and one perhaps that only the ‘intoxicated’ can poetically and surreptitiously ask; it is also a question that 
asks ‘where,’ but of a ‘where’ that is placeless, nationless, outside of borders, a ‘where’ which is almost 
spiritual.
 
Ergin Çavuşoğlu’s third solo exhibition at RAMPA, Which sun gazed down on your last dream?, (March 10 - May 
7, 2016), is in fact akin to variants of this question, and to a kind of metaphoric inebriation from wondering 
and wandering subliminally about and in the trivialities of the world, stuck in an in-between, a liminal 
space. Çavuşoğlu has an engendered interest in the idea of travel, or movement and migration — not just 
of people, but of things, objects, ideas. In this he finds the space or place, the surrealities that most interest 
him. But, it is not the imbedded meaning of the thing that he finds most fruitful. This Duchampian ideology 
runs throughout this multifaceted exhibition, (which includes video, sculpture, painting, and photography), 
as well as his ouevre. Spaces of temporality or placeless spaces are precisely the point for Çavuşoğlu. In an 
in-between space room is left for possibilities, for thought. Indeed, finding the beautiful in anything is a 
spiritual awakening of sorts, and seeing the beautiful in everyday things is the kind of Dadaist hymnal that 
Çavuşoğlu’s works ask us to revel in.

*This quote is paraphrased from the original text by Baudelaire which reads: ‘Which sun gazed down on his last dream?.’
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