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Açılış Opening  30.09.2016  Cuma Friday  18.00 
 
 
Siyah Beyaz Sanat Galerisi 2016 - 2017 sergi sezonunu Bahadır Çolak'ın ilk kişisel sergisi olan 
Sistemin Altında // Under The System  ile açıyor. 30.09.2016 - 01.11.2016 tarihleri arasında 
gerçekleşecek sergide, Çolak'ın son dört yıl içerisinde ürettiği mermer ve metal ağırlıklı heykellere 
led ekranlar, metinler ve hareket eşlik ediyor.  
 
Malzeme form ilişkisini kimi zaman mermer ve metali bir araya getirerek geometrik yapılara 
aktaran sanatçı, kimi zaman da metaforik olarak kullandığı televizyon, radyo ve yazılar üzerinden 
iktidar, kontrol, sistem, makineleşme gibi kavramlara işaret ediyor. Belirgin, çarpıcı, katı, hacimli 
ve sistematik kütleler halinde tezahür eden heykellerinin yanı sıra Çolak sergide, izleyiciyi 
hareketleri ile kendi içine dahil edecek etkileşimli işlerine de yer veriyor. Sanatçı, makineleşmenin 
insanlığı şekillendirişini, heykellerinde eksiltme, çoğaltma, bozma veya ekleme yöntemleriyle 
gözler önüne seriyor. Bu formların üzerinden sistematik olanla deformasyonu bir araya getirerek 
heykel sanatına dair geleneksel algıları alt üst ediyor. Bahadır Çolak'ın Sistemin Altında // Under 
The System    isimli sergisi 30.09.2016 - 01.11.2016 tarihleri arasında Siyah Beyaz Sanat 
Galerisi’nde izlenebilir. 
 
1983 İ stanbul doğ umlu Bahad ı r  Ç olak, 2010 y ı l ı nda lisans ı n ı  tamamlad ığ ı  Marmara G ü zel 
Sanatlar Fak ü ltesi Heykel B ö l ü m ü 'nde 2012 y ı l ı nda y ü ksek lisans eğ itimine baş lad ı . 2009-2011 
tarihleri aras ı nda  İ talya'n ı n Seravezza kentinde Arcad Foundation'da an ı t heykel projelerinde yer 
ald ı .  Ç olak, kat ı ld ığ ı  karma sergilerin yan ı  s ı ra, pek  ç ok sempozyuma kat ı lm ış , ulusal ve 
uluslararas ı  yar ış malarda baş ar ı lar elde etmiş tir.  Ç olak' ı n heykelleri T ü rkiye ve yurt d ış ı nda bir 
ç ok a çı k alanda sergilenmektedir.  
 
 
Daha ayrıntılı bilgi için, 
 
Siyah Beyaz Sanat Galerisi 
Kavaklıdere sokak 3/1-2 Şili Meydanı Ankara 
t. 0312 467 7234 
www.galerisiyahbeyaz.com 
galerisiyahbeyaz@gmail.com 
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Siyah Beyaz Art Gallery is opening its 2016-2017 season with Bahadır Çolak’s first solo 
exhibition Under the System. Predominantly marble and metal involving sculptures accompanied 
by led screens, texts and motion in Çolak’s sculptures, was produced in last four years, will take 
place in this exhibition between 30.09.2016 - 01.11.2016. 
 
By means of bringing material-form relation together, the artist creates geometric structures mainly 
using marble and metal, and points out the notions of poverty, control, system and industrialization 
by metaphorically used televisions, radios and texts. In this exhibition Çolak’s works appear as 
solid, bold, clear and systematic masses, whereas he also accommodates works that participate the 
spectator along their own motions interactively. The artist presents the formative side of 
industrialization on humanity, using the methods of reducing, multiplying, distorting and inserting 
in his sculptures. Through this way, he flips the traditional perceptions of sculpture by conjoining 
the composition and decomposition on these forms. Bahadır Çolak’s Under the System exhibition 
can be seen between 30.09.2016 - 01.11.2016 at Siyah Beyaz Art Gallery. 
   
Bahad ı r  Ç olak was born in İ stanbul in 1983, started his postgraduate degree in 2012 at Marmara 
University Faculty of Fine Arts where he also completed his bachelor ’ s degree in 2010. Between 
2009 - 2011,  Ç olak participated in Arcad Foundation ’ s monumental sculpture Projects in 
Saravezza, Italy. Alongside the group exhibitions he attended many symposiums and succeeded in 
national and international competitions.  Ç olak ’ s sculptures are displayed at various locations both 
in Turkey and on abroad. 
 
 
For further information, 
Siyah Beyaz Art Gallery 
Kavaklıdere sokak 3/1-2 Şili Meydanı Ankara 
t. 0312 467 7234 
www.galerisiyahbeyaz.com 
galerisiyahbeyaz@gmail.com 
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