
SELMA GÜRBÜZ’ÜN TANIMSIZ KEDİ HEYKELLERİ 
 
İstanbul Urart Heykel ve Takı Galerisi’nde ilk kişisel sergisini açan genç heykeltraş Selma 
Gürbüz, çalışmalarına kedileri, öküzleri, yılanları ve köpekleri konu olarak almış. Hareketli 
ve dingin olarak gözlemlenen heykellerde, yoğun bir “tanımsızlık” karşımıza çıkıyor. 
 
Heykellerindeki ana figure bir hayvan olmasına karşın, Gürbüz’ün çalışmalarının içeriği ve 
biçimi “soyut” bir düzlemde yer almakta. Plastiklerindeki ana kütlenin ritmik ve değişken 
bir yapıya sahip olması, sanatçının heykellerine bir bilinmezliği, yoğun bir gizi taşıyor. 
Gözümüzde kedi olarak biçimlenen bu heykellere baktığımızda, güçlü bir kurgu özelliğini 
taşıyan “iç dünya” temiyle karşılaşmaktayız. Gelme-gitmelerin yaşandığı, bir düzlemde 
durmak yerine hareketliliğin çoşkusunu taşıyan  bu çalışmalarda, uysal gibi görünen 
gerçekteyse irkiltici ve sorgulkayıcı bir yapı ön plana çıkmakta. Gürbüz’ün oluşturduğu arı 
görsel dil, kütlesel özelliği olan heykellere ressam duyarlılığını taşımakta. Son derece 
basit ve sıradan olarak görünen kedi figürü sanatçının çalışmalarında anlık olarak 
dondurulmuş bir izlenim yaratırken, demir formunun içindeki devinimli yapı, static gibi 
görünen demir heykellere, dönüşüm ve hız gibi görsel duyarlılıkları katıyor. Yakından 
izlenildiğinde kırılgan ve şüphe dolu bir elin şekilldendirdiğinin duyumsanması, sanatçının 
kişiliği hakkında yetkin ipuçları verirken öte yandan, “bitimsiz olarak görünen bir artistik 
dünyanın kapılarını açıyor. Şüphelerin ve kaygıların, kurgusal bir bütünlüğe rağmen 
hissedilmesi, sanatçının potensiyelinin güçlülüğü hakkında oldukça olumlu raporlar 
vermekte. Şüphe içinde olmanın getirdiği, yenileme çağına ve onun düşüncesine yaban 
kalmama durumu, heykel sanatının sürekli olarak tek bı-oyunun incelendiği ülkemizde bu 
sergiyle kırılıyor. 
 
Selma Gürbüz’ün heykellerle birlikte sergilenen akrilik desenleri, sanatçının dışavurumcu 
bir özelliği olduğunu ortaya koymakta. Kızgın, gerilimli ve saldırgan kimlikli kedilerin ele 
alındığı desenlerde, hareketli fırça darbeleriyle oluşturulan alanlar, raslantısalmış gibi bir 
görüntü içindeyseler de, sanatçının güçlü bir tasarı kaygısında olduğunu, son derece 
bilinçle yerleştirilmiş, kütlesel lekelemelerden kavrıyoruz. Lekelemenin, çizgiyle birlikte 
kullanıldığı desenlerde, gerçeküstüye benzer bir atmosfer özellikleri sezinleniyor. Bir 
tavukla yılanı yan yana koyan sanatçı, ilintisiz gibi görünen iki figure rasında içsel bir bağ 
kuruyor. Kıvrılan, titreyen ve dökülen yapı özellikleri olan yılan desenleri, Selma 
Gürbüz’ün, azla yetinmeyi bildiğini, azın kendi yapısı içindeki tehlikelerle karşı karşıya 
kalmaktan çekinmediği de açıkça okunanlar arasında. 
 
O’nun desenlerinde karşımıza çıkan kedilerin ve öküzlerin, heykellerden farakı, çizimlerde 
“arkaik” bir tadın varolması. Kara kalem ve uzak doğu gelenkesel sanatlarında karşımıza 
çıkan naïf fakat bilinçli yapının Gürbüz’ün desenlerinde daha ilk-el, daha açımsız bir 
düzeyde olması, sergilenen desenlerde örtük olarak tarihsel imgelemlere açık olduğunu 
su yüzüne çıkarmakta. Yitik tatların, çağıyla hesaplaşır olan bir potada erimesi, sonunda 
sanatçının desenlerine “dil-ötesi” anlamları, göndermeleri yüklemekle kalmayıp, teknik 
olarak da diğer sanatçılara gore bir “yabansılık” getirmekte. Doğal olarak bu yaklaşım 
desenlerin okunabilirliğine hayli önemli katkılar getirmiştir. Bildik gibi duran geçmiş 
zaman içinde Gürbüz, esin kaynaklarını aramaya çok derinlerden başlamış gibi. 



 
Selma Gürbüz’ün tekin olmaktan uzak sanat yaklaşımının belirlediği gerçeklik, ikişiselliği 
olan, çağımıza uygun ama ele gelmez ve yabansı bir çözümsüzlük içinde. 
—Necmi Sönmez 
 


