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Bir ressam ve  bir heykeltraş  ‘Sublime’ sergisinde bir aradalar. Her ikisi de bilinçaltlarındaki 
katmanları ayrıştırarak farklı malzeme ve tekniklerle biri soyut diğeri figüratif görsellikte 
yapıtları ile bu sergide izleyici ile buluşuyorlar. 

Cemal Gürsel Soyel’in hem şiirsel hem de agresif nitelikler taşıyan soyut kompozisyonları 
yüzeyi kazıma ve çizme eylemleriyle, boyanın bir kısmını zeminden kaldırarak daha de-
rin katmanları ortaya çıkartıyor. Damlatma, sıçratma, biçim ve çizgilerle gerçekleştirdiği 
raslantısal oyunlarla yapıtlarına bir görsel güç katıyor.

Hakan Çınar heykellerinde, düşünen, gören, işiten ama aynı zamanda unutan, yanılsamayı 
gerçekmiş gibi gösteren ve şekil değiştiren bu beden aracılığıyla geçmişin bugünün söz 
dizimi ile ne dediğini arıyor. Kuşaklar arası aktarımın sekteye uğradığı anları, duyguları ve 
durumları vurgulamayı tercih ettiği heykel pratiğinde çoğu zaman sıkışık bir düzen ve kapalı 
bir form arayışı da bunun sonucu olarak kendini gösteriyor. 

Bu sezon C.A.M. Galeri’nin  temsil ettiği sanatçılar arasına katılan Soyel ve Çınar 2018’de 
gerçekleşecek kişisel sergilerinden önce  sanatseverlere son yapıtlarından bir seçki su-
nuyorlar. 

Sergi 2 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında izlenebilir. 
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A painter and a sculptor are in the exhibition ‘Sublime’. Both of them are separating layers 
of subconscious and meet with audience with their works in different abstracts and figurative 
visuals with different materials and techniques.

Cemal Gürsel Soyel’s abstract compositions, both poetic and aggressive in nature, remove 
deeper layers by removing part of the paint from the surface, with surface scraping and 
drawing actions. He adds a visual power to his works with dazzling, splashing, form and 
streaking coincidence games.

Hakan Çınar is looking for what he said in his sculptures through the body of this past, who 
thinks, sees, hears but forgets at the same time, shows the illusion as real and changes 
the shape. In sculpture practice, where the intergenerational transfer prefers to emphasize 
moments, emotions and situations in the field, it is often the result of a cramped order and 
a search for a closed form.

This season, Soyel and Çınar, whom represented by C.A.M. Gallery, present art lovers a 
selection from their latest works before their solo exhibitions to take place in 2018.

The exhibition can be viewed from November 2nd to December 2nd.
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