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Soyut Arayışlar • Abstract Quests
Zeki Faik İzer

 Zeki Faik İzer, Türkiye’de 60’lı yıllar ve sonrasında, yenilikçi ve soyut akımların  araştırılması, çağdaş 
sanatın bilinirlik kazanıp yaygınlaşmasında önemli katkıları olan  dönemin  öncü sanatçılarındandır.

 Aslında İzer’in sanatı soyut öncesi ve soyut dönemi olarak iki bölümde incelenebilir. Sanatçının, İstanbul 
Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki öğrencilik yıllarındaki üretimi ve D grubu yapıtları, izlenimci ve kübist 
akımların  sentezi bir arayış dönemi ise de, daha sonraki  yıllarda benimsediği soyut arayışları  İzer’in çağdaş 
Türk sanatındaki  belirgin üslup ve konumunun temel taşlarını oluşturan çalışmalar olmuştur.

 Bu sergide  ilk kez izleyici ile buluşacak olan Zeki Faik İzer’ in karakalem   soyut   desenleri, siyahın 
kendi içindeki tüm tonlarını kullanarak, derinlik ve zenginlik kazandırdığı, tek vuruşla gerçekleştirdiği 
kompozisyonlardır. Bu çalışmalar   sanatçının   çoğu 70’li yıllarda üretilen, renkli, hareketli fırça   vuruşlarının 
kullanıldığı, dinamik, canlı, guaj, yağlıboya, seramik ve halı çalışmalarının temelini oluşturur.

15 Aralık / December 2015 - 30 Ocak / January 2016

Sal. / Tue- Cmt. / Sat. 11.00 - 19:00

 Zeki Faik Izer was a pioneer artist during 60s’ Turkey, who plays an important role in flourishing of 
contemporary art and whose works examine progressive/ abstract movements of that time.

 In fact, Izer’s practice could be divided into two categories; before abstraction and abstraction years, 
respectively. Though his production during Istanbul Fine Arts Academy and D Grubu resonates impressionism 
and cubism and could be understood as a research to find a synthesis in-between; works in later years are the 
ones that established Izer’s unique style and position in Turkish art.

 Exhibited for the first time, Zeki Faik Izer’s charcoal abstract drawing compositions, using every shade 
of black, bring the depth and richness to surface with a single touch. These works are also base for colourful, 
vigorous brush strokes, lively gouaches, oil paintings, ceramics and carpets works produced predominantly in 
70s.


