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Resim sanatının Batı kökenli  
gelişimi bazı belirgin resimsel 
öğelerle açıklanabilir. Çoğu kez 
izm ve ekol  olarak adlandırılan bu 
özellikler aynı zamanda da birçok 
yörünge ve yönerge içerirler. İzmler 
ve ekoller özellikle figüratif resim 
geleneğinde tek üretim dayanağı 
olmuşken soyut sanat dikkat 
çekici farklılıklarıyla  öznel bir 
dili öngörmüştür. Soyut resmin 
kaynağında doğaya benzetme 
endişesi yoktur, hikaye yoktur, 
imgesellik yoktur; resim yapmak 
beyinsel bir süreç işidir, doğaldır. 
1900’ lerin başında oluşan bu bilgi 
ve bu eğilim aralıksız süregider ve 
günümüzde de kullanılır. Özgün  
resim yapma farkındalığı kazan-
dıran soyut resim dili öncelikle 
alışılmış tüm görüntülerden sıyrıl-
mayı önerir. Yeni formlar, yeni 
derinlikler, yeni renk- ışık lekeleri, 
yeni ritmler, yeni armoniler... 

Tülin Onat  
Resminin Dili ,  
Söylemi  

T he Lang uage 
and D is cours e of 
T ülin O nat’s  Ar t 

The Western rooted deve- 
lopment of the art of painting can 
be explained with some distinct 
elements. These features, which 
frequently emerge as isms and 
schools, also contain several  
trajectories and directives. Whilst 
isms and schools were the only  
basis of production, particularly in 
the tradition of figurative art,  
abstract art envisaged a subjective 
language with striking differences. 
In essence abstract art is not  
concerned with imitating nature. 
Nor is there a story or fictitiousness. 
Painting is a mental process. It is  
natural. Emerged in the early 1900’s, 
this knowledge and inclination 
continue intermittently and remain 
used today. The language of  
abstract art brings about aware-
ness on creating original paintings 
and it primarily suggests eluding 
all common imagery. New forms, 
new depths, new colour-light marks, 
new rhythms, new harmonies and 
so forth…do ğuş /  r is e ,  2013

tuval  üzerine akril ik  /  acr yl ic  on ca nvas ,  185x150 cm



Ressamlar soyut anlayışlarında  
öz–biçim birlikteliğini destekle- 
yecek  renk ve doku  armonilerini  
kendileri belirlerler.  Teknik 
araçları da kendileri seçerler ve 
uygularlar. Böylece resim yapmak 
tam bir özgürlük alanı olur.  
Tıpkı T. Onat’ın soyut resimlerinde  
görüldüğü gibi  daima özgün bir 
görüntüyle buluşmayı önerirler. 
Ritmik arayışlarda, geometrik 
biçimlerde ya da tanımsız farklı 
lekelerde, hareketlerde, bölümlerde 
ve çizgilerde. 

In their abstract perceptions artists 
take the liberty of determining the 
colour and texture harmonies that 
support the unity of essence and 
form. They also choose and use the 
technical tools of their preference. 
In such instances painting truly 
becomes a realm of freedom. They 
suggest that the audience will 
unfailingly encounter an original 
image, just like the abstract works 
of T. Onat.  Whether in rhythmic 
pursuits, geometric forms or in 
undefined different marks, move-
ments, sections and lines…

gölge oyunu / shadow play ,  2012  
ke sik tuval  /  cut  ca nvas ,  205x150 cm

‘gölge oyunu’nund an detay /  detail  from ‘shadow pl ay’



 Dokusal bir parça ya da bir 
yarık veya bir biçim defalarca  
ve belli yönlerde aralıklarda 
sıralanarak,serpiştirilerek Onat  
resminin kurgusunu oluşturabilir. 
Yinelemeliyiz ki; Onat’ın  hiçbir 
şekli anlatımının bir simgesi ya da 
imgesi değildir. Parçalar  sadece 
tekil varlık alanından çıkıp bütüne 
varmaya kilitlenmiş ayrıntılardır. 
Yarıklar ve kesilenler yüzeyi  en  
derin bölgeye doğru derinleştirir- 
ken  bir başka tuvalde yüzeyde ve 
sürekli başka alanlara yönlenecek 
birçok yolun önünü açabilirler.  
Adeta oyun oynarlar, dans ederler. 
Onlar için  durmak  hiç yoktur. 
Tekrarlar ve süreklilikle önemli bir  
hareketlilik kazanan yüzeyler için 
genelde uygulanan tek renklilik 
bir anlamda  sadeleştiricidir. Bu 
noktadaki  amaç,  az olandan yola 
çıkıp ritmi hızlandırmak ve bütüne 
ulaşmaktır. Parçaların yönlenişine  
göre sonsuzu çağrıştıran bir 
düzendir Onat’ ın resmi. Sonsuzluk  
arayışıdır. Renklere  gelince, onların  
psikolojik özelliklerine birer  
gönderme ile yaklaşılmalıdır. 

The construct of Onat’s art 
could consist of a textural piece,  
a crevice or form that has been 
either lined at certain angles with 
specific intervals or scattered. 
Something has to be reemphasised 
– neither of Onat’s forms are a  
symbol or imagery of her expression. 
Pieces are merely details locked 
on leaving the singular existential 
realm to arrive at the whole. Crevices 
and interrupted lines that take the 
surface deeper can on another  
canvas, equally provide access 
to other areas that could head in 
many directions. They literally 
play a game or do a dance. There 
is simply no stopping for them. 
Monochromaticity on surfaces that 
have gained significant momentum 
with repeats and continuity usually 
gives a purifying sensation. The 
purpose here is to start off with little, 
increase the rhythm and eventually 
reach the whole. 

parçad an bütüne /  f rom f rag ment to whole ,  2012  
ke sik tuval  /  cut  ca nvas ,  205x150 cm



Neden en derinlerde morlar var 
diye sormak, bir konuya kolayca 
açıklık getirebilir, mavilerin en 
sakinleştirici etkileri ya da neden 
yaldız kullanılmıştır, düşünülür.

Tülin Onat  resmi ile bazen 
karmaşanın en dibinde, bazen 
çığlığın doruğunda hissetmek  
bazen de müziksel bir tını harmo- 
nisini yakalamak  en doğal yak-
laşımdır; öyle de olur. 

Pointing a question about why 
purple dominates the depths might 
easily shed light on a certain issue: 
One might think of the soothing  
effects of blue or why the artist 
used veneer.

Sometimes the most natural 
approach to Tülin Onat’s art is to 
delve into the depths of chaos, feel 
at the peak of a shriek and at times 
capture harmony in musical  
resonance; and that is how it is.

— P rof.  Dr.  Ümran Bulut gümüş küre /  silver sphere ,  2013  
ke sik tuval  /  cut  ca nvas ,  205x150 cm



altın kesim / gold s eg ment ,  2012  
ke sik tuval  /  cut  ca nvas ,  205x150 cm

‘altın kesim’den detay /  detail  f rom ‘gold s eg ment’ ,  2012  



parçalı  biçimler /  patchwork for ms ,  2012  
ke sik tuval  /  cut  ca nvas ,  205x150 cm

‘parçalı  biçimler’den detay /  detail  from ‘patchwork for ms ’



üç üçgen /  three t r iangles ,  2013
ke sik tuval,  akril ik  /  cut  canva s,  acr yl ic ,  80x175 cm(tek/each )

güneş /  s un ,  2012
ke sik tuval,  akril ik  /  cut  canva s,  acr yl ic ,  205x150 cm



mavi ritm / blue r ythm ,  2011
ke sik tuval,  akril ik  /  cut  canva s,  acr yl ic ,  90x100 cm

yeşil  ritm / g reen r ythm ,  2011
ke sik tuval,  akril ik  /  cut  canva s,  acr yl ic ,  90x100 cm



Tülin Onat’ın yapıtlarındaki soyut-somut çatışması 
içinde ortaya çıkan, kendi dünyasıdır ve yaşamının keşif 
yolculuğudur. Onat resimlerinde hep doğayla iç içedir. 
Uzaya fırlatılmış gibi görünen biçimlerin, güneş; toprak; 
yıldızlarla beraberliği vardır ve sanatçı, formlar; ritimler ve 
melodilerle oynar yapıtlarında. Bu parçalar bütünleştiğinde 
de çıkar resim ortaya, bazen de parçalanarak bütünleşirler. 
Bazen de bütün parçalara ayrılır.

Resimlerinin matematiksel formu, gelişmiş tekniğin, 
sonsuz renk duygusunun, ‘tek’liğinin, sezginin birliğini 
çıkartır ortaya.

Yüzeyde, görülmeyenlerin görünümleri, kavranılama- 
yanın özetlenmesi sanatının en belirgin özelliğidir. Tülin 
Onat’da form ve renk her zaman en ön sırada yerlerini alırlar. 
Hayal gücü, nesnelerin formlarını görülebilir, tanımlanabilir  
gerçek biçimler haline dönüştürmektedir. Bu bazen 
güneştir, bazen fırtına…

Bu ‘Parçalı Bulutlu’ resimlerde, bir kez sanatçının görüş  
alanına girdiyseniz, dünyaya artık onun gözleri ile bakmak 
zorunda kalırsınız.

Tülin Onat bu 32. kişisel sergisinde, günümüzde yaşanı- 
lan gergin ve renksiz ortamın etkilerini çember biçimler ve 
parçaladığı tuvaller ile bize anlatıyor.

— Dieter von Merhar t

What emerges from the abstract-tangible conflict in 
Tülin Onat’s works is her own world, a quest to explore life, 
so to say. Onat’s art is always engaged in nature. Forms 
that appear to have been skyrocketed into space in fact have 
some form of unity with the sun, earth and stars. In  
her works Onat plays with forms, rhythms and melodies. It is  
the coalescence, or sometimes the fragmentation of these  
components that create the painting itself. And sometimes  
it is the whole that is shattered into pieces.

The mathematical form of her paintings reveals a  
sophisticated technique, an infinite sense of colour, its  
“singularity” and the unity of intuition.

On the surface, the appearance of the invisible and 
summarising the unperceivable is typical of her art. Form 
and colour always take a front seat in Tülin Onat’s works. 
Imagination renders the form of objects into real shapes that 
are visible and definable. Sometimes it is the sun, sometimes 
a storm…

Once you enter the artist’s field of vision in these “Partly 
Cloudy” paintings, you have no choice but to see the world 
through her eyes.

In her 32nd personal exhibition, Tülin Onat makes us 
symbolically comprehend the impact of today’s tense and 
dull environment using circular forms as well as smashed up 
canvases. Through the abstract-concrete relation she opens 
us domains of thought, observation and love.



yıldızl ara mas all ar II  /  fair y tales for  the stars II ,  2012
tuval  üzerine akril ik  /  acr yl ic  on ca nvas ,  185x150 cm

gölge topu /  ball  of  shadows ,  2013
tuval  üzerine akril ik  /  acr yl ic  on ca nvas ,  160x120 cm



karmaş a /  per plexit y ,  2013
tuval  üzerine akril ik  /  acr yl ic  on ca nvas ,  160x120 cm

derin /  deep ,  2013
tuval  üzerine akril ik  /  acr yl ic  on ca nvas ,  160x120 cm



parçalı  kırmızı  /  patchwork red ,  2012
tuval  üzerine akril ik  /  acr yl ic  on ca nvas ,  185x150 cm

mühür /  s eal ,  2012
tuval  üzerine akril ik  /  acr yl ic  on ca nvas ,  185x150 cm



çemb erli 
komp ozisyon
—
composition
with circles
— 
2012
tuval  üzerine akril ik 

acr yl ic  on ca nvas 

80x180 cm

nos talji
—
nostalg ia
— 
2012
tuval  üzerine akril ik 

acr yl ic  on ca nvas 

80x180 cm



1971 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek 
Resim Bölümü’nü bitirdi. 1967’den itibaren yurt dışında ve müzelerde 
inceleme ve çalışmalar yaptı. Bunlardan en önemlileri 1970’de Paris 
Louvre Müzesinde Ingres’den yaptığı “The Turkish Bath” ve 1971’de 
Andrea Mantegna’dan yaptığı “Carvary” kopyalarıdır. 1973’de  
Avusturya Hükümet bursuyla Salzburg yaz akademisine gitti. 1987’de 
Hasan Yelmen’le birlikte Derimod Kültür Merkezi’ni kurdu ve birçok 
serginin tasarımını üstlendi.  Plastik sanatlar adına o günlerde Türkiye 
için çok önemli çalışmalar yapıldı. İlk kez sanatçıların sergileriyle 
birlikte kitap ve kataloglarını hazırladı. Retrospektif  sergiler düzenledi.  

Onat öğretim görevlisi olduğu Marmara Üniversitesi’nden, 1983 
yılında “Sanatta Yeterlik” aldı. 1990’da doçent, 2000’de profesör oldu. 

1970’lerde figüratif çalışmalar üretmiştir. O yıllarda ülkenin 
yaşadığı sosyal olaylar resimlerinde anlatımın da ağırlık kazanmasına 
neden olmuştur. 1980’lerin başlarında “Kadın” konusunun işlendiği 
yapıtları daha sonraki biçimsel çalışmalarının habercisi niteliğindedir.  
İlk kez kullanılan şekilli tuvaller, soyutlanmış biçimlerin tekrarı ve tek-
rardan doğan ritim. Bu yıllarda resimlerindeki değişim hızla artarken  
mekan sorunu da azalma, yalınlaştırma ve nostaljiden sıyrılma eylem- 
lerini birlikte getirmiştir. Bu tarihlerde yaptığı mekanda köşeyi kaplayan 
“Galaksi” adlı yapıtı (1988, Derimod Kültür Merkezi) ilk kez tuvalin 
yerde de duvarla birlikte düzenlenebileceğini gösterdi ve çok ilgi çekti. 
Daha sonra yerde ve duvarda sergilediği kalın tuvalleri (Nesne Tuvaller, 
Büyük Sergi, İRHM ve ARHM 1990) ile resmin mekanla birlikte 
düşünülebileceğini gündeme getirdi. 

Tülin Onat’ın  duvar yalnızca taşıyıcı eleman değil resmin bir 
parçasıdır söylemi tüm sergilerinde kendini açıkça dile getirir.

She graduated at Istanbul State Fine Arts Academy from the  
Advanced Painting Department. She made reproduction by studying 
and examining many European museums. Major reproductions were 
‘The Turkish Bath’ by Ingres and ‘Carvey’ Andrea Mantegna, which she 
made both in Louvre Museum in 1970 and 1971. During the year 1973 
she was given a scholarship by the Austrian Government to study at the 
‘Salzburg Internationale Sommer Academie für Bildende Kunst’.

In 1983, Onat received a “proficiency in art” degree from Marmara 
University where she was an academician. She became an associate in 
1990 and professor in 2000.

In 1987 she established with Hasan Yelmen Derimod Culture Centre 
and realized retrospective exhibitions and she was the first in Turkey to 
publish art books and organize retrospective Exhibitions. The artist has 
delivered figurative works in the 70’s. The social incidents and changes he 
country has experienced in this era have been reflected in her paintings 
with the emphasis on the expression.  Her thematic paintings in the early 
80’s on ‘The Women’ have heralded her figurative works to follow shortly. 
The canvasses of unconventional forms used for the first time, the  
repetition of abstract forms and the rhythm emerged from repetition.

The change in her paintings of this era has gained ever-increasing 
speed while the problematic of location equally reveals simplification and 
attempts of purification from nostalgia. Her painting titled ‘The Galaxy’ 
from 1988 that covered the floor of a corner of the Derimod Cultural  
Centre became the centre of attention and proved for the first time that the 
canvasses are not necessarily bound for walls. The thick canvasses she 
later exhibited both on the floor and the wall (‘Canvasses of the object -  
Big Exhibition’ – 1990) made a current issue of the fact that the paintings 
could be considered in line with the location of the exhibition.

‘The wall is not merely a space for displaying art, but is integral 
part of it’ claims Tülin Onat and underlines this approach in all of her 
exhibitions.



ö düller /  awards 

1977 II. DYO Sergisi Onur Ödülü 
 II. DYO Exhibition, Honour Certificate
1988 Devlet Resim Heykel Sergisi 
 Exhibition of State Painting and Sculpture
1988 Mimar Sinan 400. Anma Yılı Sergisi 
 Exhibition of the 400th Anniversary of Mimar Sinan
1988 Uluslar arası Bandırma Kültür ve Turizm Festivali 
 Bandırma International Culture and Tourism Festival 
1989 Güzel İstanbul Sanat Festivali
 Beauty of Istanbul Art Activities
1989 Günümüz Sanatçıları, İstanbul
 Artists of Today
** Bu tarihten sonra hiçbir ödüllü yarışmaya katılmamıştır.
     She has not taken part in any prize competition since then.

s olo s e giler /  s olo exhibit ions

1980 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi / State Gallery of Fine Arts, İstanbul
1981 Resim ve Heykel Müzesi / Museum of Painting and Sculpture, İzmir
1981 Turkuvaz Sanat Galerisi / Turkuvaz Art Gallery, Ankara
1981 100. Yıl Sanat Galerisi / 100. Yıl Art Gallery, Tekirdağ
1983 Galeri Baraz / Gallery Baraz, İstanbul
1983 Caddebostan Güzel Sanatlar Galerisi / Caddebostan Fine Arts Gallery, İstanbul
1984 Kibele Sanat Galerisi / Kibele Art Gallery, Ankara
1984 Atatürk Eğitim Fakültesi Sanat Galerisi /  
 Art Gallery of Atatürk Faculty of Education, İstanbul
1984 Sabancı Holding Kültür Sitesi / Sabancı Holding Cultural Center, Adana
1985 Akbank Sanat Galerisi / Akbank Art Gallery, Bursa
1985 Akbank Sanat Galerisi / Akbank Art Gallery, Eskişehir
1987 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi / State Gallery of Fine Arts, İstanbul
1991 Mine Sanat Galerisi / Mine Art Gallery, İstanbul
1992 Yapı Kredi Kazım Taşkent Sanat Galerisi / Kazım Taşkent Art Gallery, İstanbul
1993 Kemal Satır Sanat Galerisi / Kemal Satır Art Gallery, Adana
1993 Galeri Zon / Gallery Zon, Ankara
1993 Galeri B / Gallery B, İstanbul

1995 Kunst Raum, Berlin
1996 Derimod Kültür Merkezi / Derimod Art Center, İstanbul
1997 Emlak Sanat Galerisi / Emlak Art Gallery, Ankara
1999 Pi Artworks, İstanbul “Antikaos / Anti-chaos”
2001 İş Bankası / İş Bankası Gallery, İstanbul  
 “Plastik Rüzgar Gülü / Plastic Wind Rose”
2002 Pi Artworks, İstanbul “Adak Ağacı / Tree of Offerings”
2004 Galeri Binyıl / Gallery Binyıl, İstanbul “Metamorfoz / Metamorphosis”
2007 Aldimo Sanat Galerisi / Aldimo Art Gallery, Bodrum “Sınırsız I / Unlimited I”
2007 Aldimo Sanat Galerisi / Aldimo Art Gallery, Bodrum “Sınırsız II / Unlimited II”
2007 The Marmara Pera Galerisi / The Marmara Pera Gallery, İstanbul
 “Dilek Ağacı / Wish Tree”
2008 Mine Sanat Galerisi / Mine Art Gallery, İstanbul “Art Arda / Consecutively”
2009 Contemporary ‘09, Galeri Art&Life / Gallery Art&Life, İstanbul “Döngü / Cycle”
2011 Kare Sanat Galerisi / Kare Art Gallery, İstanbul
 “Tırtılın Sonu / End of a Caterpillar”
2012 Astoria, İstanbul “Hayal-Et”
2013 Merhart Galeri / Merhart Gallery, İstabul “Parçalı Bulutlu / Partly Clouded”



tom tom mh. boğazkesen cd.  
no. 59 tophane istanbul
+90 212 244 84 24  
www.merhart.com




