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Figen Cebe’nin C.A.M. Galerideki bu üçüncü kişisel sergisi «Je vois rouge»* , Fransızca “Voir rouge” deyiminden yola çıkarak 
yaptığı resimlerden oluşuyor. Resimlerin çoğunda renk kırmızı ve siyah gibi görünse de, koyu tonlar siyahla değil sanatçının 
bulduğu çeşitli karışımlarla elde edilmiş. Daha önceki resimleri gibi, bu sergide yer alan resimler de monokrom; sanatçı yine tek 
renkten ve sade kompozisyonlardan vazgeçmiyor. Işık, zaman ve hareket de Cebe’nin üzerinde durduğu üç ana tema. 

Sanatçı resmini oluşturan ana elemanları, resimlerini seri halinde üretirken spontan bir biçimde buluyor. Konu açısından zincirleme 
olarak birbirine eklenen resimler kendisinin zaman içinde değişen psikoljisini yansıtan serilere dönüşüyor. Resminin kaynağını 
oluşturan imgeler de bu süreçte değişime uğruyor ve sanatçının zihnindeki ilk izdüşümlerinin ötesine geçiyorlar. Bu zihinsel ve 
psikolojik yolculukta sanatçıya sadece nerede duracağına karar vermek kalıyor. 

Figen Cebe’nin saat parçaları ve zamanla ilgili önceki resimleri süreç ilerledikçe çark imgesine evrilirken; yıllar boyunca sürecek 
sembolik yönü oldukça güçlü büyük bir seriye dönüştü, Cebe için çarklar dönmeye hep devam etti; Je vois rouge sergisinde de 
resimlerde okunan diger olgular ve sembollere eklenen çarklar, oluşturduğu en köklü imgelerden.

Bu serideki resimleri bir anlamda da Türkiye ve Dünya’daki olayların, gidişatın üzerindeki etkisiyle sığındığı bir yer gibi gören 
sanatçı; güzellik, barış, sevgi bu kadar kolayken, insanlığın çirkinliğe, savaşa, nefrete kapılmasından ve doğaya zarar vermesinden 
kaçmak istiyor.

* Je vois rouge: Kırmızı görüyorum. 
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Figen Cebe’s third personal exhibition in C.A.M. Gallery «Je vois rouge»* consists of paintings she created following «Voir Rouge» 
expression in french. Even though the majority of the paintings seem to be done in red and black, darker tones are obtained with 
various colour mixes discovered by the artists. As her previous paintings, the works in this exhibition are monochromatic; the artist 
does not stray from her quiet and one colour compositions. Light, time and movement are the three main themes Cebe focuses on.
 
The artist finds the main elements of her paintings spontaneously while creating the works in series. The paintings that connect to 
each other in terms of story, turns into series reflecting her ever changing psychology through time. The images at the source of the 
paintings change as well during this process and go beyond the first projections in the artists mind. All that is left to the artist in this 
mental and psychological journey is to decide where to stop.

While Figen Cebe’s clock pieces and previous paintings about time evolve into images of wheels; they have turned into a great 
big series with a strong symbolism that will last through the years. The wheels have always continued turning for Cebe; the wheels 
added to the other features and symbols in “Je vois rouge” exhibition are some of the strongest images she created. 

In addition to seeing the paintings in this series as a safe haven from the unfortunate events taking place in Turkey and throughout 
the world, the artist wants to run away from the mankind who is possessed with ugliness, wars, hate and damaging the nature while 
it is so easy to surrender to beauty, peace and love. 

* Je vois rouge: I see red.
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