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Broken And You

Deneyimlerime dayanarak söyleyebilirim ki insan kolay kolay ressamın kendini adadığı, hâkim 
ideolojiden bağımsız, sorgulayan gerçekçi bir resimle karşılaşmıyor.  Tüm bu elementler arasında 
bir denge kuran Huo Rf, kalıcı bir samimiyetle zoru başarıyor ve “deneyim”i sanatın diliyle 
izleyiciye aktarıyor. Huo Rf’nin çalışmalarının bu hassas dengeyi sağladığı şüphesiz olmakla 
birlikte, çalışmalar zamana tutunabilen bir açıksözlülüğü –içtenliği de unutmadan-  taşıyabiliyor. 
Bu da günümüzde çok sık rastlanmayan ve piyasa içinde riskli bir durum aslında. Özellikle de bir 
deneyimin tarifini sözcüklerle anlatmaya, seyretmeye çalışırken. Yani, bu çalışmalarda kullanılan 
dil, fonksiyonel gerçekliğin fiziksel dışavurumunu yansıtmada etkili bir atmosfere sahip.

“Broken and You” serisinde keskin savlar ve toplumsal eksiklikler başarıyla temsil ediliyor. 
Bu durum, izleyicinin, düzanlamsal bir yorumlamadan kurtulup, anlamların inşa sürecini 
çağrışımsal bir bakış açısıyla gözlemlemesini sağlıyor. 

Bu serideki her bir iş, sol panelde yağlı boyayla tuval üzerine arkaplan kullanılarak tasvir 
edilmiş bir cam kırığından ve sağ panelde eşit boyutta tuval üzerine sabitlenmiş bir bakır 
levhadan oluşuyor. 

Resmedilen temsillerin, bir hayli minimal oldukları için, yalın bir niteliğe sahip olduklarını ve 
izleyiciyi görsel anlatı yerine doğrudan nesnenin kendisine yönelttiklerini söylebiliriz.  Ben 
kişisel olarak bu durumun, izleyicinin felsefi anlatı ile özdeşleşmesini kolaylaştırdığına 
inanıyorum.  Çünkü izleyicinin imgesel oyun içerisinde kaybolmasını engelliyor ve onun 
temsilller yerine doğrudan materyal dünya ile ilişki kurmasını kolaylaştırıyor. Sağ panelde 
bulunan bakır levha, aslında konuşmak için ihtiyaç duyulan fiziksel bir parçası dünyanın.  Tam 
da bu nedenle, bu durumu destekleyerek, izleyicinin içinde yaşadığımız dünyanın “gerçek” 
leriyle  yüzleşmesini kolaylaştırıyor ve seriye güçlü bir süreklilik kazandırıyor. Aynı zamanda 
aktif özellikleri ve çağrışımları olan bir madde. Birincisi, elbette yansıtmadaki başarısı. Bakır 
levha, izleyeni, net olmayan bir yansımayla karşılaştırıyor. Gerçekliği yansıttığı gibi aynı 
zamanda bozan bu materyal, eserle izleyici arasında kurulan ilişkide de boşlukların oluşmasına 
olanak sağlıyor. Aynı yaşadığımız dünyada, bireyler arası ilişkilerde yer alan boşluklar gibi. 
Bakırın iletkenliği, iletişimde, data transferinde kulanılması, sıcaklığı vb. özellikleriyle insan 
teninin renginin metalik bir versiyonu oluşu da eserin yan anlamları okunurken gözden 
kaçırılmaması gereken detaylar. 

Broken and You serisi, beni dönüp dolaşıp aynı sorularla yüzleştiriyor: İnsanın kimliğiyle 
ve kırılgan, incinebilen kimliğin doğasıyla; kendisi ve diğerleriyle ilişkisi arasındaki döngü 

Mümkün

üzerine bu sorular.  Zaten işlerin başlığına bakarsak, sanatçı tarafından kendimiz hakkında 
düşünmeye çağrılıyoruz. Ve aslında kavraşımızı, boyayla yapılmış bir pencere camıyla 
sorguluyoruz. İlginç bir biçimde, bu bir “cam” aracılığıyla yapılıyor, çünkü bu cam kırık; yine 
yadsıma/geçersiz kılmayla oluşturulan bir pozitif belirleyenle karşı karşıyayız.

Herhangi birinin benliğine bağlı düşünceleri tasarlamak imkansız gibi görünür. Öte yandan bu 
düşünceler, sanrıya varan derecelerine rağmen, fonksiyoneldirler. Şüphesiz, herhangi biri, kendi 
farkındalığını arşivleyebildiğine inandığı an, farkındalığı aşınmaya başlar; kontrol edilemediği 
takdirde farkındalık, ideolojiler seviyesine iner. Mevcut seride yer alan çalışmalar, bugünün 
fonksiyonel bilinçsizliğinde  yaşayabilmek için almamız gereken hassas algısal virajlara içkin, 
tarifi mümkün olmayan çelişkileri sorgulatıyor. Hem de bunların, o akıl karıştıran/karıştıracak 
kocaman boşluğu kesen bir gerçekliğin içinde bulunduğunu da hatırlatarak… 

Karar vermek imkansız olabilir. Zihnimizin kapılarını açmak veya kapamak konusunda 
beceriksiz olabiliriz; kim bilir belki de böyle olmalı. Fonksiyonel gerçeklere doğru yürümeli, 
Broken and You serisinin dünyasını keşfetmeli ve sorular yöneltmeliyiz. Eğer eleştirel bir 
yaklaşımı benimsemek ve hâkim ideolojinin etkilerinden uzaklaşmak istiyorsak, parçası 
olduğumuz eylemleri tekrardan değerlendirmeliyiz. 

En önemlisi de, bunların tümü gerçekleştiğinde, umarım hala kim olduğumuzu bilmiyor oluruz…

Anthony Miler     
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already called to question ourselves in the title of the works, and to question our perception 
in the painted pane of glass, which interestingly is only described as glass precisely because 
it is broken, once again, a positive identifier delivered through a negation.

Ideas of being connected to one’s self seem an impossibility to contemplate thoroughly, 
although are still functional despite their degree of delusion. For precisely when one believes 
they have achieved a degree of self-awareness, that is the moment when that very self-
awareness will start to evaporate, and if left unchecked, will descend into ideology. These 
works call to my mind irreconcilable contradictions within the delicate perceptual turns we 
take in attempting to live today with a functional consciousness, in this ever-complicating 
expanse of our faceted reality.

In the end it’s perhaps impossible to decide, perhaps we are incapable of opening or 
shutting a door with our minds. Which perhaps is as it should be. We will move forward in 
functional reality, the world in which these works exist, and call to question. And in hindsight, 
perhaps we’ll be able to see what we’ve done, and (hopefully, if we do want to see critically in 
attempting to avoid ideology) still not know who we are. 

Anthony Miler

Broken and You

It is rare in my experience to encounter dedicated realistic painting that is so openly 
questioning, and that gives the viewer such a quiet distance in which to view, while not being 
laden with ideology. Precisely by managing this delicate balance these works of Huo Rf achieve 
a degree of sincerity that are able to hold up over time and remain sincere, which is also a 
rare and a dangerously laden state these days, especially in navigating a description of the 
experience in words… 

…although here we with words, which can at best be a positive support that only begins to 
touch on the contextually faceted functional reality of the physical works.

In these works, precise assertions and negations are successively placed one after another 
allowing the viewer to cycle through the construction of meanings, through straightforward 
use of the denotative qualities of the work, directly channeling into the connotative. 

Each of the works in this series are composed of a left panel on which a painted representation 
of broken glass is rendered in oil on canvas, with a black background, and a right panel of equal 
size, the surface of which is an actual sheet of copper. 

Because the painted representation is so minimal, it carries a very literal quality, and so 
remains an assertion of the object itself rather than engaging in visual narrative. This, in 
my reading, allows the work to more openly engage in a functional philosophical narrative, 
as it engages to touch physical reality, by actively taking place within it, with open use of, 
and representation of, materials of the world, rather than imaginative play. If there is any 
question about this the right panel reiterates these same qualities with even stronger 
continuity, as it is not a painted representation, but a physical material that, being “of the 
world” so to speak, already has many active qualities and connotations. The first of which is 
its obvious reflective quality, reflecting while at the same time distorting the viewer, setting 
up an interesting interchange of a positive/active relationship that comes simultaneously via 
negation, in the distortion inherent in the active reflection. Add also the many connotations 
of copper as a conductive tool, a tool for connection, transmitting data, warmth, etc. and the 
fact that copper is also a metallic version of skin-tone also cannot be denied in the reading 
of these works.

The questions these works keep cycling me back to are those of identity and the delicate 
or vulnerable nature of identity between one’s self and also in connection to others. We are 

Mümkün
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Mümkün olan kapı açandır. Mümkün olanla açılan kapılar bilinmeyen denizlere, seslere, 
dokunuşlara yolculuktur. Ressam Huo Rf bizleri mümkün olana taşıyor. Onunla yeni sergisi 
‘Mümkün’ü, sanata bakış açısını kısacası her şeyi konuştuk.

Huo Rf isminin hikâyesini bize anlatır mısınız? 

Dört yıldan uzun süredir Taner Ceylan ile çalışıyorum. Sanat üzerine bildiğim çoğu şeyi Taner Bey 
sayesinde öğrendim ve algımın açılmasını sağladı. Okulda gördüğünüzden bambaşka bir sanat 
dünyası var. Düzenli bir iş ve eğitim ilişkimiz var. Annem ve babamın bana uygun gördükleri 
resmi ismim Taner Ceylan ile çalışıyor. Huo, benim adımın ve soyadımın baş harflerinden 
oluşuyor. Rf ise sanatçı adımın uzantısı, uzun bir süre sanırım kimseyle paylaşılmadan, bir sır 
gibi kalacak. Gizemler soru sorduruyor; düşündürmek, soru sordurmak ve cevaplamak güzel. 

Bugüne kadar hangi sanatsal projelerde yer aldınız? 

Lisede ve üniversitede güzel sanatlar resim bölümlerini okudum. Meksika’da, Polonya’da, 
Bulgaristan’da ve Çin’de uluslararası sergilerde çalışmalarım sergilendi. Benim için en heyecan 
verici proje, geri dönüşleri, tepkileri beklediğimizin çok üstünde olan Signs Of Time’ı (Zamanın 
İşaretleri)  Hatice Utkan ile kurmak oldu. Zamanın İşaretleri’ni 2012 yılının Kasım ayında kurduk 
ve bu yıl 3. sergimiz Başı Balkonda Dünyaya Ters’i açıyoruz. İlk kişisel sergime gelene kadar 
grubum ile üç sergiyi geride bıraktık. Beraber üretim ve sergilemenin gücüne inanıyoruz ve 
kolektif çalışmaya devam ediyoruz.

Gelecek serginizin ismi: ‘Mümkün’.  Neden ‘Mümkün’?

İnandığımız, istediğimiz, dilediğimiz her şeyi yapabilmek için: Mümkün. 

‘Mümkün’ adlı serginizdeki eserleri yaratırken hangi materyalleri kullandınız? 

Klasik materyal olarak, tuval üzeri yağlıboya, çalışmalarımın hepsi diptik. Boya resimlerimin 
yanlarında ise resimlerimle aynı ölçülere sahip düz ve parlatılmış bakır levhalar görüyorsunuz. 

Serginizde Ceylan Ertem’in ‘Kaçıncı Yarın’ adlı şarkısının müziğini kullanacaksınız. Serginizin 
müzikle ilişkisini açıklar mısınız?

Resim yaparken genelde bir playlist değil, tek bir parça dinliyorum. Bazen sözleri duymazsınız, 
bazen müziği duymazsınız sadece hissedersiniz. Sözü müziği Ceylan Ertem’e ait olan 
bu parçanın çalışmalarımı desteklediğini ve kişisel olarak resmimle aynı tonda olduğunu 
düşünüyorum. Yani birbirini destekleyen iki iş gibi düşünebilirsiniz. 

“Gizemler soru sorduruyor; düşündürmek ve cevaplamak güzel”

Huo Rf’yle Röportaj

KARL Gallery
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Paul Cezanne: “Gözleri ilk kez görmeye başlayan bir körün gözünü açması gibi, sanat 
yapıtından gözlerini açmasını bekliyorum” demişti. Cezanne’a katılıyor musun? Bir sanat 
yapıtından beklentiniz nedir?

Sanat yapıtlarıyla yönlendirme yapabileceğimizi düşünmüyorum. Bu sebeple bir beklentiye 
girmedim hiç. Yalnız çok çok iyi sanatçılardan sadece daha da iyi çalışmalar bekleyebilirim. 
Cezanne’a dönecek olursam, sanat tarihinde çok ciddi rol oynamış benzersiz bir ressam. Bazı 
sanatçıların söylediği cümlelere teslim olabiliriz. Ben, sanat yapıtının ruhuma hitap etmesini 
istiyorum. Yaşadığımız yerkürede çok güzel şeyler var ama diğer yanda çok da acı var. Eleştirel 
sanat yapıtlarını bambaşka bir gözle inceliyorum, romantik veya esprili işleri ise daha başka. 
Dediğim gibi tek bir potada eritemiyorum, çok karmaşığım bu konuda.

Başka bir ressam Klee ile devam edelim. Klee diyor ki; “Ben görünürün resmini yapmıyorum, 
görünür kılıyorum.” Siz neyi görünür kılıyorsunuz? 

Klee’ye daha yakınım sanırım. Ben bütün karmaşamı, yaşadığım toprağı, sevgilimi, kedimi, 
komşumu, seyahatimi, kavgamı maddeleştirmeye gayret ediyorum. Duyguya çok önem 
veriyorum. Bir eseri incelerken, direkt görsel olarak iletişime geçip geçemediğimi sorguluyorum. 
Başlık altında incelemek istemem ama sorunuz üzerine duygum diyebilirim.

İlker Cihan Biner

HUO RF Mümkün
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Paul Cezanne said: “I want an art work to open my eyes, as a blind man sees things first time 
ever.” Do you agree with Cezanne? What do you expect from an art work?

I think we can’t make any influence with our art works, so i’ve never expect anything. Maybe, 
i only expect better works from proven artists. And about Cezanne... Cezanne is a great and 
unique artist in history. We can submit to his words, some great artists’ words also. I just want 
an art work that can talk with my soul. Because the world we living hosts wonderful things and 
cruel pains, side by side. I really can’t say certain things about that, so complicated. 

And another artist’s, Klee’s words: “I’m not painting the visible one, i’m making things visible.” 
Which things do you make visible?

I’m so close to Klee than Cezanne. I always try to reify my country, my lover, my cat, my journey, 
my fight, my neighbor, all my mess. I care about feelings most. When i see and artwork, watch 
an art work, i’m first questioning about the direct visual connection between us. As for my 
answer to your question: I make my feelings visible. 

İlker Cihan Biner

‘Mysteries make you ask, it’s good to answer and making you think about.’ 

Possible is a key to open a door. Doors that can be opened with that key are like journeys to the 
seas, voices, all kinds of touches. Artist Huo Rf, carries us to the possible one. We met and talked 
about his new exhibition ‘Mümkün’, his point of view and -in a word- everything with him. 

What is the meaning of ‘Huo Rf’?

I’ve been working with Taner Ceylan for four years and i’ve learned many things from him, he 
made me open my mind. It’s a different world out there, i mean art school is nothing when 
you compare with the real world. I have a regular relationship with Taner Ceylan, it’s my work 
and my education. So my real name, the name that my parents gave me, is working with him. 
Huo is combine of my real name’s first letters. Rf is a mystery, i think won’t share it for a long 
time, i’ll keep it as a secret with me. Mysteries make you ask questions, it’s good to answer and 
making you think about. 

On which art projects have you took place till today?

I studied art in high school and college. My art works are displayed in international exhibitons in 
Mexico, Poland, Bulgaria and China. But the most exciting project for me is founding the group of 
artists with Hatice Utkan. Our group is called ‘Signs of Time’ (Zamanin Isaretleri) and we receive 
really good reactions and feedbacks about this project. We founded Signs of Time in November 
2012 and now, we’ll stage our third exhibiton (Cross the Earth, Her Head is on the Balcony). We 
believe the power of putting something out together and displaying together of course.

You called your new exhibition as ‘Mümkün’.  Why ‘Mümkün’?

For doing everything that we’ve ever believed, wanted and desired: Mümkün.*
*Mümkün means ‘possible’ in Turkish.  

Which materials have you used while making the art works in this exhibition? 

As a classic: Oil on canvas. These are dipthych works. My painting will be on the left side, oil on 
canvas. On the right side, there’ll be a sheet of cupper. 

Can you explain the relation between Ceylan Ertem’s song ‘Kacinci Yarin’ with your exhibition? 
I know that you’ll use this song during the display.

I only listen one track, not a playlist while working. Sometimes you don’t hear, you just feel it. I 
think that song, Ceylan Ertem’s song is in the same pitch with my art works. Also you may think 
them as two art works, supporting each other. 

An Interview with Huo Rf
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Broken and You, 2014
28x18 cm, 28x18 cm, oil on canvas, copper plate, diptych
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Broken and You II, 2014
29x29 cm, 29x29 cm, oil on canvas, copper plate, diptych

HUO RF Mümkün
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Broken and You III, 2014
16x30 cm, 16x30 cm, oil on canvas, copper plate, diptych

Broken and You IV, 2014
28x20 cm, 28x20 cm, oil on canvas, copper plate, diptych



Broken and You V, 2014
28 cm, 28 cm, oil on canvas, copper plate, diptych H
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