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SANATÇI HAKKINDA

Sanatçı Sedef Kermen, l�sans öğren�m�n� M�mar
S�nan Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar Fakültes�
T�yatro Dekor ve Kostüm Bölümü’nde, yüksek
l�sansını �se Marmara Ün�vers�tes� Güzel
Sanatlar Fakültes� Seram�k ve Cam
Bölümü’nde tamamladı.

Trt, İBB Şeh�r T�yatroları ve çeş�tl� özel
t�yatrolarda sanat yönetmenl�ğ�, dekor, kostüm,
kukla tasarım ve uygulamaları yapan Sedef
Kermen,  Ruhsal Bozukluklarda Sanat
Ps�koterap�ler� sert�f�ka programını da eğ�t�m�ne
eklem�şt�r. 

Sanatsal üret�m�n�, yet�şk�nlerle ve çocuklarla
yaptığı sanatsal çalışmalarını çeş�tl� kurumlarda
ve kend� atölyes�nde sürdürmekted�r.



Ev, sosyal varlığımızın �lk kabuğu;düşler�m�ze, korkularımıza,
unutmamak �ç�n sar�lacağımız mutluluk �mgeler�m�z kadar arınmaya
çalışacağımız huzursuzluklarımızın da �lk �malathanes�...

A�le ev�, b�zden önce, b�z�m �ç�n kurgulanan; k�ş�, mekan ve nesnelerle
onun �ç�nde kurduğumuz �l�şk�ler�n orada öğrend�ğ�m�z b�ç�m�yle
toplumsal olarak yen�den üret�leceğ� �lk sahne...

K�ml�k, benl�k, a�d�yet ;güven, korunma, barınma, çoğalma g�b� kök
salmaya da�r ne varsa; kayı, korku, ez�lme; tek�ns�zl�k, ted�rg�nl�k,
kaybetme, eks�lme g�b� kopmaya da�r ne varsa katlanır, çarpışır, dev�n�r
durur evlerde. Zamanı bölüp aralarına sığdıran duvarlar b�z� de b�rleşt�r�p
b�rleşt�r�p dağıtır. K�ş�lerle, nesnelerle temaslarımızın zaman d�l�mler�yle
harmanı, anılarımızı üret�r. Ev�n �ç�ndek� olaylar bütününün �ç defter�m�ze
yazıldığı n�spette algılarız dışardak� olgular�. Sevmek, k�zmak, b�lmek,
olmak, ölmek... Uyum ve çel�şk� �çeren her sey� �lk orda deney�mler�z. Ev
�ç�m�ze s�ner. Ona varmak �sted�g�m�z kadar ondan kaçmak da �ster�z.

SERGİ TANITIM METNİ



Sedef´�n evler�, a�le ev�n�n �mgeler� �ç�nden
ona en çok batanlarla kurguladığı
sembol�k sahnelerd�r. Malzemes� p�şm�ş
toprak kalıcılıkla, sağlamlıkla, “yap�“n�n
kültürel geçm�ş�yle �l�şk�len�r. Öte yandan
b�ç�mler�n tek�ns�zl�g�, tabuta benzerl�ğ�,
eks�k duvarların hırpalanmış kutular
m�sal� muhafaza etmeler� gereken�
(“mahrem“� )açık etmeler� der�n b�r
huzursuzluğa �şaret eder. Pek çok �nsan
�ç�n güven�n, huzurun tems�l� sayılan çatı.
Sedef`�n el�nde bu huzursuzluğu tar�f
eden oklara dönüşmüştür. Evden ver�len
kayıplarla yüzleşememen�n; çocuklukta
anlamlandırıp s�nd�r�lemeyen var olma -
yok olma çatışmasının yarattığı kaygıdır
bunun temel�.



Ev, çok �nsan �ç�n güven�n, huzurun tems�l� sayılan çatı. Sedef`�n el�nde bu
huzursuzluğu tar�f eden oklara dönüşmüştür. Evden ver�len kayıplarla
yüzleşememen�n; çocuklukta anlamlandırıp s�nd�r�lemeyen var olma - yok olma
çatışmasının yarattığı kaygıdır bunun temel�. 
Çatıları, selv�ler�, uzayan saçları s�vr�lt�r, duvarların, mezar taşlarının sert köşeler�yle
pek�şt�r�r b�ç�m d�l�n�. İç�ne batanları b�ze bu d�lle kurguladıklarıyla aktarmayı seçer. 
B�ze �çler�n� açtığı sahne g�b� kurulmus evler bütünü Sedef`�n kend� �ç�ndek�lere
düzenled�ğ� geç kalmış b�r uğurlamadır aslında.

ASLIMAY ATLAY GÖNEY
KASIM 2018, ESSLINGEN



GALERİ



İç�mde göçüp g�denler�n
açtığı b�r kapı… 
O aralıkta sıkıştığımı
hatırlıyorum. Kapı
kapanmıyor, �çer�de
geçm�ş�n fırtınası…

Yara



B�r �çer� b�r dışarı, b�r
gerçek b�r fantez�...
Rüyanın basamakları
gerçekl�ğe çıkıyor.

Merd�ven I



Çıktıkça �n�yorum,
basamaklar b�rleş�yor!
İçer�den dışarıya,
muhakkaktan rüyaya
süzülüyorum...

Merd�ven II





Eller�mden sarkan �plerle
ölümü oynatıyorum
perden�n arkasında.
Yokluğu var etmeye
çalışıyorum.

T�yatro 





Açtım z�hn�m�n
duvarlarını, taşıyor
saçlarımdan dışarı...
İçer� sokmak �st�yorum,
‘uzanıp kend� saçlarımdan
öpüyorum’.....

Saç 





Sess�z

B�r ağaç büyüyor �ç�mde,
kökler� batıyor…
Susuyorum,
canım mı acıyor?



Fırtınanın �ç�nde 
b�r neh�r görüyorum.
Tüm parçaları
durgun suyunda
tutuyor.

Ş�fa





Köklerden duvarlar
örüyorum.
Der�-ben, duvar-ben.
Usulca bacamdan
tütüyorum...

Ev Hal�



Saçın gücü mü
ev�n duvarını çatlatan,
yoksa ev�n güçsüzlüğü mü
saçları kökleşt�rmek
zorunda bırakan?

Kırık Ev 



Burada kaldım,
b�r kapı aralığında… 
Göğe uzanan basamağa
tek b�r adım atıyorum,
kolum kapıya sıkışıyor.

Kayıp 



Uyuyorum.
Sahneler b�r b�r, tel tel
z�hn�m�n dışına taşıyor.
Yastığımın üzer�nde
düşümün teller�…

Uyku





Doyurucu b�r yumuşaklığa
tutunuyorum.
Güvenmel� m�y�m?
Bu doyuruculuğun
arkasında ne var?

Anne

Mektup Ser�s�



Sarmalanıyorum
hazzın �lk sıcaklığıyla...
İlk dokunma...
İlk aşk...

İlk Ev



Tanıdık olanın tek�ns�zl�ğ�
burnuma çarpıyor...
Gözün görüp d�l�n
söyleyemed�ğ� sırlar;
�çer�de m� dışarı da mı?

Saklı Nesne



Dokunulduğum
yerde m� b�t�yor
beden�m�n sınırları?
Ruhumun sırlarını
saklayan bu beden
ben�m sınırım mı?

Sınır



B�r balkonun
�şlev� ned�r?
İçer�n�n dışı mı;
dışarının �ç� m�?
Tam b�r araf!

Balkon



Ormanıma doğru
b�r adım atıyorum,
ben� �ç�ne çek�yor.
Tek�ns�zl�ğ�n çek�c�l�ğ�
korkutuyor.

Yangın

Mahrem Ser�s�



İçer�de b�r kaza oldu,
soğuk duvarlarımın
ortasında sakladım.
H�ç onarılmadı,
dondu kaldı.

Kaza



Buzlarım çözülüyor,
dışarıya doğru
usulca er�yorum.
Soğuk b�r neh�r�m ş�md�,
�ç�mde er�tt�kler�mden
habers�z...

Ben Hayatta
Kalanım



Gözler�m�n sakladığı
korkunç b�r kaygı.
Dışarıya her temasımda
farklı b�r kaygı,
ama hep aynı...

Bakış
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Teşekkür eder�m…
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