
 

 
Deniz İkizler 
Plastik Düşler 
Plastic Dreams 
12.03.2020 – 04.04.2020 
 
Ferda Art Platform, Deniz İkizler’in ilk kişisel sergisinde, sanatçının anılarını manipülatif bir hâle 
dönüştürdüğü ve mekânı simülasyon alanı olarak değerlendirdiği üretimlerini proje alanında 
izleyicilerle buluşturuyor. 
 
İkizler, Plastik Düşler sergisi için tasarladığı, 90’lı yılları anıştıran salonda, ilhamını çocukluğuna 
ait bir andan alıyor. Mekân-anı ilişkisinden hareketle, ressam olan babasının defalarca 
betimlediği Osman Hamdi Bey’in Kaplumbağa Terbiyecisi resmi ile annesinin içtiği Maltepe 
sigarası gibi pek çok nesneyi kendi üslubuyla günümüze getiriyor.  
 
Bakış açısına göre değerlendirme biçimi değişen anıların, bugüne olan etkisinin 
koşullanmalarını irdelerken, “Gerçeklik nesnel olan mıdır?” sorusunu ele alıyor. Böylelikle 
kuvvet uygulandıkça deforme olanın, kuvvet kalkınca eski durumuna dönmeme özelliğiyle 
koşullanmanın silsilesi üzerinde dururken nostaljik çağrışımların ötesine geçiyor. Bu 
perspektifiyle fizik biliminde yer alan plastisite kuramını çağrıştıran sanatçı, materyal olarak da 
plastik temelli yerleştirmeler üretiyor. 
 
İkizler, göz alıcı florasan pigment kullanımı ile izleyicilerin algılayışına göre estetik ya da estetik 
olmayan bir fazlayı, konudan uzaklaştıran manipülasyon aracı olarak görüyor. Plastiğin akan, 
bozulan ve kaplayan yapısı “olması gerekenden/beklenenden” uzaklaştıran bir metafor olarak 
okunmaya olanak sağlıyor. İmgeyi gerçekliğin yansımasının yanı sıra değiştiren ve gizleyen 
yönleriyle birlikte değerlendiren Deniz İkizler, bu bağlamda üretimleri üzerinden 
derinlemesine düşünme fırsatını veriyor. 
 
Deniz İkizler Hakkında 
1988, İstanbul doğumlu sanatçı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden 
2013 yılında mezun oldu. 2017 yılında Mamut Art Project’e katıldı. 2018 yılından beri TÜYAP, Adahan, 
Mixer, Müze Evliyagil ve Karşı Sanat’da eserleri sergilendi. Sanatçı resim, enstalasyon ve performans 
gibi çeşitli dallarda eserler üretmektedir.  
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Y. Mimar Ferda Dedeoğlu tarafından kurulan Ferda Art Platform, 2019 yılı Eylül ayında, Contemporary Art 
İstanbul ve Art Weeks Akaretler ile açılışını yaptı. Açılış sergileri ile büyük ilgi gören Platform, 2019 yılı Kasım 
ayında Teşvikiye’de yeni yerine taşındı. Teşvikiye’de tarihi binada yer alan yeni galeri, yaklaşık 400 m2 alanı ve 
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Murat Germen, Seçil Erel, Ahmet Duru, May Parlar, Gizem Çeşmeci, Gülcan Şenyuvalı, Güler Güçlü, Tulu Bayar 
gibi orta ve genç kuşağın önemli isimlerini bir araya getiren Platform, İstanbul’un en önemli sanat 
mekanlarından biri olma iddiasını taşıyor. ferdaartplatform.com 
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