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Mehmet Uygun'un Yasami ve Sanati Kitap Oldu
Turkiye'de figur resminin onde gelen isimlerinden biri olan Mehmet Uygun'un yasami ve sanatinin anlatildigi Mehmet
Uygun: Yeryuzu Zevkleri Bahcesi isimli kitap Bozlu Sanat Yayinlari'ndan cikti. Kitap, Mehmet Uygun'un 'bir tur hayvan
ansiklopedisi' olarak nitelendirdigi yirmi yillik bir surecin urunu olan 'Yeryuzu Zevkleri Bahcesi' isimli resim serisine
odaklaniyor. Oguz Erten'in kaleme aldigi kitap, okuyuculara sanatci ve yapitlarinin bir resim serisi uzerinden anlatilmaya
calisildigi farkli bir okuma sunuyor.
Hayvan ve insan karisimi fantastik figurlerin betimlendigi, metaforlarla orulu alternatif bir dunya kurgusu olan 'Yeryuzu
Zevkleri Bahcesi' sergisinde 77 eser yer aliyor. Sergi ismini Hieronymus Bosch'un cennet ve cehennem tasvirlerinin yer
aldigi unlu triptiginden aliyor. Kitapta orta cag kodekslerini andiran gorunumuyle yuzlerce yillik bir gelenege gonderme
yapan serideki tum resimler yer aliyor. Okuyucular bu kitapla Mehmet Uygun'un cocuklugundan izler tasiyan kurgusal
dunyanin dogusunu ve sanat yasamindaki parlayan anlari kesfederken ayni zamanda kodeksler hakkinda detayli
tarihsel bilgiler edinecekler.
Oguz Erten kitabi su sozlerle ozetliyor: '?35 yasindayken defterlere cizerek olusturmaya basladigi 'Yeryuzu Zevkleri
Bahcesi' serisi, daha kucuk bir cocukken dedesinin evindeki 'kuyu'nun basinda kurgulamaya basladigi fantastik
dunyasini aciklayabilmek ve onun icinde yer alan canlilari tanitmak icin kurguladigi bir 'hayvanlar ansiklopedisi' niteligi
tasir. Bu ansiklopedi icinde 77 ayri 'canavar' veya 'mahlûkat' bulunur. Bir doga betimlemesi icinde, bildigimiz veya daha
once hic gormedigimiz cesitli bitkiler arasinda yer alan bu canlilar, renkleri ile izleyeni cezbederken, zihnimizle
oynayarak gercekten yasayip yasamadiklari konusunda izleyeni dusundurur. Surungenlerden, yirticilara, kanatlilardan,
memelilere bildigimiz dunyanin bilmedigimiz hayvanlarini bize tanitir. Bunlarin icinde hayvandan cok Siyah Kalem'in
demonlarini hatirlatir nitelikte canlilar da bulunur. Insan gorunumunde fakat kuyrugu lemur kuyrugu seklinde Mehmet
Uygun'un figurleri, cizgili bir tisort giymis gibi modern zamandan da ses verirler?'
?Kitabi satin almak icin contact@bozluartproject.com adresinden bizimle temasa gecebilirsiniz.
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