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Yeni Devir Yeni Hikayeler 

 Pop Sanat her dönem gündemi korumuş ve yeni konseptler ile kendini güncelleyerek gündemde 
kalmayı başarmıştır. Luke Waller’ın çalışmalarını da bu şekilde tanımlamak mümkün. Sanatçı Avrupa 
seyahatleri boyunca pazarlardan topladığı 50’li veya 60’lı yıllara ait fotoğraf albümlerinden yola 
çıkarak oluşturduğu serisinde her bir karakterin muhtemelen sonlanmış hikâyesini resimleri aracılığı 
yeniden yazdı ve sıradan figürleri ikonlaştırdı. Bu albümlerde yer alan figürlerin bugün her biri büyük 
olasılıkla artık yaşamıyor ve hikâyeleri çoktan bitmiş. Luke Waller, onlara resimlerinde yeni bir kimlik 
kazandırırken izleyenle kurdurduğu diyalog sayesinde yeni bir hikâye oluşmasına da izin veriyor. Luke 
Waller’ın çalışmalarında kompozisyonun genelinde renkli ve enerjik bir dünyanın izlenimi var iken 
bazen kavga ve aşkın şiddeti bazen de rutin hayatın mutlu imlerini buluyoruz. Sanatçı, çağdaş sanatın 
büyük tuvallere alışık beğenisine karşı bir tavırla küçük kâğıtlar üzerine çalışmakta. Söz konusu küçük 
işler duvarda 5’li 10’lu yerleştirmeler ile kendi içinde organik bir bağ/hikaye kurmakta. 

Luke Waller’ın figürleri RenArt Galeri’de 19 Ekim’de izleyenlerini yeni hikâyeler yazmak üzere 

bekliyor. 

 

New Age New Stories 

Pop art has always been in a position that follows up the contemporary agenda and keeps up this 

position. It is possible to describe Luke Waller's works in that sense. Luke Waller collected old 

photography albums from 50's and 60's from his Europe trips and he rewrote the story of these 

people's portraits with his paintings. He made these ordinary figures iconic. These people from the 

albums probably do not live anymore and their stories are already finished. Luke Waller creates a 

new story between the figures he made and the audience. Thus he defines a new identity for each 

figure. We can find a colorful life with energy as well as violence and love and sometimes a sign of 

routine simple life. The artist works with small-sized papers regardless of the fact of the 

contemporary art's big size canvas admiration. These little pieces are placed on the wall in 5 or 10 

groups and creates an organic link and a story each. 

Luke Waller's figures are waiting for the audience at RenArt Gallery from 19th of October. 
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