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Bilinç, bilinçaltı ve oradan da rüyalar...
 

Parçanın içinde evrenseli görmeye çalışan sanatçı-yaratıcı, benliğin içinde yer alan temsili dünya içerisinden biçimlenen varlıklar, aşırı derecede 
enerji yüklenmiş ve boşalmaya çalışan unsurlar, sentezlenerek açık-rüyada görselleşir. Rüya; bir eserdir. Uyku ise yaratıcı sürece giren bir 
zihin. Bastırılan cinsel arzular ve korkular; rüya ve fanteziye, yaratıcılık “trans” durumunda; sanatsal bir yapıta dönüşür. Dış bir uyarıcı gelir, 
şuura döker. Merkezi fantezi içerisinde bazen ne anlama geldiği bilinmemesine rağmen, üzerine düşünülecek çok sayıda alternatif gerçeklikler 
ortaya koyar.
 

Başımızın yastığa düşmesiyle başlayan düşünceler, uyku öncesi son bir can sıkıntısı, iç geçirme ve zorunlu uykuya dalış sırasında bilinçaltının 
devreye girdiği ve bütün fizik yasalarının tersine çalıştığı rüyalar... Günün kalıntıları, yer ve zamandan yoksun çocukluk anıları, bedenin 
ihtiyaçları, başınızın üstünde oturan bir fil ve yastığınızın vicdan sehpasında cam kırıklarına dönüşmesi... Var veya yok olmanın; nedenlerin 
sorgulandığı yer, bilinçten bilinçaltına açılan bir kapı; sonlu olanın sonsuz olanı hiç bir zaman kavrayamayacağı...
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Hande Çolpan

Cam Tavan Sendromu
karışık teknik

Glass Ceiling Syndrome
mix technique

2016

2

Cam tavan, kadınlar ile üst yönetim arasında yer alan, kadınların iş hayatındaki
başarı ve liyakatlarına bakılmaksızın ilerlemelerini engelleyen, açıkça görülmeyen,
aynı zamanda aşılamayan engelleri nitelendirmektedir.
Mobbing ise bu konuda psikolojik veya fiziksel baskıları ele alır.



Hande Çolpan

Devinim 1
cam dekor uygulama

Motion 1
glass decor technique

2015
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Bireyin kendi ile yüzleşmesinin evreleri değişken ve hareketli...



Hande Çolpan

Devinim 2
cam dekor uygulama

Motion 2
glass decor technique

2015
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Belki de dünyadaki en zor şeydir kendimizi yargılamak ve yüzleşmek; 
sarmaşıklara dönüşen hatalar ve doğrular...



Hande Çolpan

Devinim 3
cam dekor uygulama

Motion 3
glass decor technique

2016
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Bu kaos içinde, bireyin kendini “beni” objektif olarak değerlendirmesi 
uzun ve sancılı bir süreç;



Hande Çolpan

Devinim 4
cam dekor uygulama

Motion 4
glass decor technique

2017
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Var veya yok olmanın; nedenlerin sorgulandığı vicdan sehpasının
cam kırıklarına dönüşmesi...



Hande Çolpan

Kuşlar
cam üzerine serigrafi baskı

Birds
screen print on glass

2014
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Kuşlar ve ağaç dalları insan zihinin birer tasviri...
İnsan özünü kendi yaratır, dünyaya atılarak, orada acı çekerek, 
savaşarak...
İnsan sorumludur; ne olduğundan veya olmadığından...
Gerçekte insan kendi hayatından başka hiçbir şey değildir. İnsan 
erdemlerini de kendi yaratır.
Korkak ya da kahraman olmak insanın kendi elindedir.



Hande Çolpan

Döngü
cam gravür

Loop
glass etching

2015
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Kadının, hayatını, baskı altına aldığı düşüncelerinin,
verdiği savaşların çizgi roman göndermesi...

Dış dünyaya atılan her adımın savaşa dönüştüğü ve sürekli
güçlü kalmak zorunda olan kadının hayat döngüsü...



Hande Çolpan

İzler
seramik

Marks
ceramic

2014
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Dünya üzerinde yaşayan herşey aynı atomlardan oluşur;
fiziksel benzerlik dışında ruhsal olarak da benzer özellikler gösterir. 
Yaşanılan her olay bireylerde izler bırakır. Bireylerin kendisiyle 
yüzleşmesinden sonra, kalan izlerle beraber kendini affetmesi zor 
fakat değerli bir süreçtir...

"Siyah olmasaydı beyazı nasıl anlatabilirdik". 



Hande Çolpan

Rüya
karışık teknik

Dream
mix technique

2017
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İnsanın bilinci ve “ben” ile yalnız kaldığı tek yer başının yastığa 
düştüğü yerdir. Milyonlarca düşüncenin ve duygunun yastığa 

boşaldığı anda rüyalar ile yüzleşmeler başlar.

...uyku öncesi son bir can sıkıntısı, içgeçirme ve zorunlu uykuya dalış 
sırasında bilinçaltının devreye girdiği ve

bütün fizik yasalarının tersine çalıştığı rüyalar
Günün kalıntıları, yer ve zamandan yoksun çocukluk anıları

Var veya yok olmanın; nedenlerin sorgulandığı yer;
bilinçten bilinçaltına açılan bir kapı; sonlu olanın sonsuz olanı

hiç bir zaman kavrayamayacağı...



Hande Çolpan

Hiç Birimizin Zamanı Yok
karışık teknik

None Of Us Got The Time
mix technique

2017
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Ansızın aklınıza gelen hataların ve bedellerin,
zamansız yüzleşmelerin kollarını açmış beklediği bilinçaltınız...

Aynı kollar, aynı duruş;
Bilinçaltının bu yüzleşmeden kurtulmak için uzattığı...



Hande Çolpan

Patron
karışık teknik

Boss
mix technique

2017
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Mevki ve bir çok çıkar için kişiliğinden vazgeçen "omurgasız"lar,
aynı zamanda baskıları kabul edenlerdir.
Kişiliklerinden vazgeçtikleri için tamamen siyaha boyanmış ve
ölmüş olarak nitelendirilmektedir.
Aynı zamanda bu kara düzeni anlatmaktadır.



Serhat Karademir

Duruş
ahşap plaka üzerine linol baskı 

Posture
linocut on wood-based panel

2014
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Bedeninden ve olduğu kişiden sıyrılıp, öz bilincine odaklandığı,
bilinçdışının ahlaki öğretilerinden ve öğretilmiş akılcı

yaşamsal kuramlardan sıyrıdılığı samimiyet hali.



Serhat Karademir

Dokunaç
illüstrasyon

Tentacle
illustration

2016
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Günümüzde bir çok “omurgasız”; dokunaçlarını kullanır; henüz 
oluşmamış olanı "bedeni" bozar, yakar, yıpratır. 

Bedene saldırı benliğe saldırıdır ve 
Benliksiz bir beden ölü bedendir.



Serhat Karademir

Yakaladım!
illüstrasyon & örgü

I Got It!
illustration & weave

2016
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Yüzey üzerine yerleşen figür zihinde gerçekleşen figüratif dönencelerin 
temsili... “Lucid dream” açık-rüya da görselleşen bu olgu,
tüm fantezilerin, tüm kontrolün elinde olması gerçeğinin
vazgeçilmez tatminkarlığı...



Serhat Karademir

Oyun
illüstrasyon

Game
illustration

2017
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Freud, bazı tipik rüyaların, herkes tarafından görülenlerini bir liste 
halinde toplayıp, bu rüyaların şuur ötesi başlangıçlarını tayine 

çalışmıştır. Bu listede bulunan“Uçma Rüyaları”, hareketli oyunların 
doğurduğu cismi tembihlerin tekrarlanması içi

 çocukların gördüğü rüyalardandır.



Serhat Karademir

Küstüm Sana İkizim!
illüstrasyon 

I Offended You Twin
illustration

2017
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Freudʼun psikanaliz kuramında bilinç yapısı ikili bir nitelik taşımaktadır.
Yani görülen bilinç durumlarının gerisinde çok daha derinde ve görünmez bir bölgede işleyen 

başka bir yapı daha söz konusudur. Bu yapı bazen bizi kendisine küstürür.



Serhat Karademir

Kafamı Karıştırma
illüstrasyon

Dont Confuse My Head
illustration

2017
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Konfüzyon “bilinç bulanıklığı”, olan biteni, çevreyi neredeyse hiç bir 
şeyi tam olarak algılayamama durumudur. Bastırılan cinsel arzular ve 

korkular, rüya ve fantezide yer edinmiştir.
Freud, rüyalarda ilk bakışta anlamsız duran görünür içeriğin ardında 
anlamlı bir söylemin bulunduğunu düşünüyordu. Analiz edilen şahsın 

özel dili anlaşılmaya başlandığında ilk karmaşa ortadan kalkıyor, rüya; 
bir şifre çözülür gibi belli bir anlama kavuşuyordu.



Serhat Karademir

Plasenta
illüstrasyon 

Placenta
illustration

2016
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Plasenta “döleşi”, anne ve fetüse ait iki sistemi birbirinden
ayırsa da elbet bağlıdır.
Eserdeki ikiz yetişkin fetüs görüntüsü bu alanda sarmanlar
arasında kalan; bir çoğumuzun içinde bulunduğumuz
durum gibi... 
Hayat denen şeyin aslında ta kendisi...



Serhat Karademir

Kafadar
heykel

Buddy
sculpt

2017
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"Dil sürçmesi yoktur, beyin sürçmesi vardır".
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