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HAYAL İNCEDOĞAN / ZAMANIN GÖLGESİNDE  

Anna Laudel Galeri 26 Kasım 2019 – 19 Ocak 2020 tarihleri arasında Hayal İncedoğan’ın 
‘Zamanın Gölgesinde’ isimli sergisine ev sahipliği yapıyor.  

 ‘Zamanın Gölgesinde’ başlıklı sergi; 19.yy.’da başlayıp günümüze kadar izlerini 
sürebileceğimiz ve hem klasik fotoğraf geleneği hem romantizm akımından referanslar taşıyan, 
uzun soluklu bir sergi dizisinin ilki. Botanik bilimi içinde ‘herbarium’ terimi ile ifade edilen ve 
bir tür bitkileri arşivleme sistemi içinde gelişen proje, bugünün estetik ve görsel deneyimleri ve 
hafızasını bir araya getirerek izleyicinin zihninde yeni bir boyut ve anlam kazanıyor. 

 
 

Hayal İncedoğan, Adagietto (Gustav Mahler’e Saygı), 133 x 199.5 cm, Ayna üzerine karışık teknik, 2019 
 

Her sergide; bir öncekinden çağrışımlar taşıyan ama her seferinde, yeni bir konu ve materyali 
işlerine dahil eden sanatçı, bu yöntem ile sınırlarını zorlamayı bir prensip olarak ele aldığını 
belirtiyor. Sanatçının; yetiştirdiği bitkileri fotoğraflamaya başlayarak geliştirdiği proje, 
bitkilerin büyüme süreçlerinin de dahil olduğu yaklaşık beş yıllık bir birikimin sonucunda 
ortaya çıkan çalışmaları içeriyor.  

Temel olarak motifi bir ifade aracı olarak değerlendiren, farklı malzeme ve teknikleri bir araya 
getirerek özgün bir dil yakalayan sanatçı, sergiyle; kavramın düşünsel olduğu kadar sezgisel 
olanaklarını araştırmaya devam ediyor. İncedoğan, özellikle motifin, doğuya ve batıya ait olanı 
sentezlemeye elverişli bir konu olmasından dolayı evrensel bir diyaloğa açık olmasının önemini 
vurguluyor.  
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Sanatçı Hakkında 

İzmir doğumlu sanatçı, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde 
lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halen aynı fakültede Sanat ve Tasarım 
Bölümü’nde doktora çalışmalarını sürdürmekte ve akademisyen olarak görev yapmaktadır. 
2005 yılında dünya çapında gerçekleşen ‘Genç Sanatçılar Avrupa Müzeleri’nde’ başlıklı 
uluslararası proje kapsamında Pera Müzesi’nin seramik koleksiyonuna atıflı bir eser hazırlamış 
ve koleksiyonla birlikte sergilenmiştir. 2007 yılında Türk Amerikan Derneği sponsorluğuyla 
NY School of Visual Arts Üniversitesi’nin bursunu kazanarak, yeni medya alanındaki projesi 
ile ilk sergisini New York’ta göstermiştir. 2010 yılında ‘Çağdaş Türk Sanatı’nın Son 60 Yılı’ 
başlıklı uluslararası sergide eserleri Almanya’da Osthaus Müzesi’nin ardından, Ruhr & Pecs 
2010 Kültür Başkenti Projesi’nin bir parçası olarak Mönchehaus Museum Goslar, Pécs ve 
Macaristan’daki Modern Hungarian Galeri’de sergilenmiştir. ‘Rüzgar Yabanidir’ (Vehbi Koç 
Vakfı Amerikan Hastanesi Sanat Galerisi Operation Room 2012) , ‘Leylak Şarabı Vol.I (Art 
On İstanbul, 2014), ‘Sonsuzun Sesi’ (Pera Palace Hotel, 2015) isimli sergiler diğer solo 
projeleri arasındadır.  

Çalışmaları bugüne kadar; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Finlandiya, İspanya, 
Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde çeşitli müze ve kurumlarda gösterilmiştir. 
T.C Dışişleri Bakanlığı Koleksiyonu, Vehbi Koç Vakfı Çağdaş Sanat Koleksiyonu, Elgiz 
Müzesi Çağdaş Sanat Koleksiyonu, Papko Çağdaş Sanat Koleksiyonu  gibi birçok kurumsal ve 
özel koleksiyonda işleri bulunmaktadır. Çalışmalarını yurtiçi ve yurtdışı projelerle 
sürdürmektedir.  

 


