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Sanatçı Canan Atalay’ın 18 Nisan-15 Haziran 2018 tarihleri arasında Atlas Sanat Galerisi’nde 

sergilenecek eserleri “Sessiz Seyrederim Vatan Haritamı” adlı dizi resimlerden oluşuyor. Bir 

dizenin bıraktığı hissiyat, duygu yoğunluğu üzerinde duran Atalay, özlemle seyredilen ufuklar 

içinde kaybolan küçük yaşam alanlarında sığınaklarda vatan sevgisiyle özdeş, sevdiğimiz 

insanlara duyduğumuz düşünsel bakışı, renklerin gücüyle somutlaştırmaktadır.  

 “Sessiz seyredebilirim vatan haritamı” dizesi Cahit Külebi’nin 1940 yılında yazdığı “İlkbahar 

Geldi” adlı şiirinde geçer.  Özlem ve uzaklığı imleyen şiirde sevdiğimiz insanın yüzünü vatan 

haritası tutkusuyla seyredebilmenin en yalın ve içten anlatımını buluruz.  Şiirde yalnızlık 

duygusu içinde sevgi ve özlemin gücü vatan hasretiyle eş tutulur.  
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 Birikimlerimiz, yoğun koşuşturmalar içinde kaybedilen anlarımız, sevdiklerimizden 

ayrı kalmamıza adanmış bir matem içinde yükselen serviler kavuşamamanın simgesine 

dönüşürler. Yaşam ve ölüm arasında git-geller üzerine yaşanılanın temsiliyetini içlerinde 

saklar bu serviler. Coğrafi haritanın küçük parçacıkları gibi bu motifler resim yüzeyinde 

organize olarak bir araya getirilir. Adalar, dağlar, denizler, ovalar içinde bir dizi yaşam unsuru 

çiçekler, böcekler, ağaçlar bir cümle bitkiler: Burada harita, yeryüzünün bir parçasının, 

coğrafya, tarih, doğa gibi olguların dağılımını, durumunu göstermek üzere belli ölçeklere göre 

küçültülerek kuşbakışı görünüşüyle düzlem üzerine çizilen bir biçim veya plan olarak asla 

görülmez; Şairane bir duygu yoğunluğu içerisinde derin ve felsefi resimsel anlatımları içerir.  

Atalay ana motif olarak ıssız doğa kesitlerine sığınan evleri, insanı simgeleyen laleleri, 

yaşamı simgeleyen servi imgelerini resminin temeline alır. Coğrafi gezintiler üzerinden özlem 

vurgulanır.  
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