
  
  
GARK OLUNMUŞ RESİM MEKÂNLARINDA RENK MACERALARI   
  
  
Bu boyalı dış dünyalarda kendisini anlayan ve kendisini onlarla ilişkili 
gören benlik duygusu, unsurların güçleri, dalgaların ardışıklığı ve 
gökyüzü ve suyun nabzı…Bunlar Şinasi Bozatlı’nın resimlerinin merkezi 
kompozisyonel görünüşleri ve temaları.  
İnsanoğlunun bizzat kendisi geçici bir mekân, insan sezgilerinin ortamı 
ve arzu çatışmalarıdır.  
  
Sınırsızlık, geniş alanlar ve kargaşalık, içinde renk seçiminin sarı, mavi 
ve yeşil tonların dinamik harmonisi ile uyumlu olduğu karşı-güçlerle yüz 
yüze gelirler. 
 
Yumuşak bir şekilde pırıldayan gri ve rengârenk ışıyan mavi, göz alıcı 
sarıya dönüşmek için ısınarak ışın yaymaktalar. Konturlar hareketin 
akışını soğuk gece havası ve nemli siste kah teşvik ederek kah 
engelleyerek kontrast oluşturacak şekilde modellenmiş.  
  
Ne olup bittiğine dair senaryolar, bir sonraki anda değişen ve çözülen, 
yakından iç içe geçmiş, anlık sıkıştırma safhalarına dönüşmekte. 
 
Denizin üstünde, yükseklerde, gökyüzü ışık ve renk damarlarından 
oluşan bedene son sürat kendini daldırarak gitmekte. Opak mavi en 
yoğun şekilde kümelendiği durumuna ulaşmış.  
  
Bozatlı’nın resimlerinde, sonluluğumuzun bilincinde oluşumuza dair 
temel duyumsama gibi, dünyevi olmayan yapının kuralı, görsel olarak 
yakınlaşmakta ve aynı zamanda yüce olana götürülmekte. Düşünce 
kanalları, karar verme, özgürlüğümüzle yüzleşerek, eski bir liman 
köprüsünden yalnızlığın içine geri akmakta. Su ve gökyüzünün uçlarını 
bağlamakta olan unsur dönüşümlerin ufku.   
Artık Şinasi Bozatlı’nın resimsel evreninin içine girmek bize bağlı.  
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COLOUR ADVENTURES INUNDATE PICTURE SPACES 

The sense of self that apprehends itself, that sees itself set against these 

painted outside worlds, the forces of the elements, the sequence of the 

waves and pulsation of sky and water – these are the central 

compositional aspects and themes of painting by Sinasi Bozatli.  

Mankind itself is the transitory place, the medium of human insights and 

the conflicts of desire. 

Boundless, vast spaces, turbulence are confronted with counter-forces, 

in which choice of colour is attuned to the dynamic harmony of yellow, 

blue and green tones. 

Softly shimmering grey and opalescent blue incandesce to become a 

radiant yellow. Contours are modelled as in a relief out of a cold night air 

and watery haze, half urging and half hampering the flow of movement.  

 

The scenarios of what is happening turn out to be closely intertwined 

phases of momentary compactions that change and dissolve in the next 

instant. 

High above the sea, the sky hurtles self-immersed into the body that has 

been conjured up from veins of light and colour. The opaque blue has 

reached its densest aggregate state. 

 

In Bozatli’s paintings the rule of the ethereal organism as primal 

sensation in the awareness of our finiteness becomes visibly nearer and 

is yet transported to sublimity. Exposed to our own freedom of decision-

making, the channels of thought flow back into solitude via an old 

harbour bridge. Spanning the poles of water and sky is the horizon of 

transformations. 

Now it is up to us to enter into the painterly cosmos of Sinasi Bozatli. 
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