Si irsel Bir Yorum

İstanbul’un Şiir Hâli
İstanbul tüm zamanların en gözde şehri. Kralların rüyasını, ermişlerin duasını süslemiş.
Yüzyıllardan beri edebiyatçılara, şairlere, ressamlara ilham vermiş. Gören her göz,
bu şehirden nasiplenmiş. İstanbul üstatların elinde sanat olmuş, sanat İstanbul olmuş.
Nedim’in bir sengine Acem mülkünü feda ettiği bu şehir, kendini aşkla seyreden gözlerden bu
gün de ilhamını esirgemiyor.
Galata, Kız Kulesini aşkla seyrediyor. Sultanahmet, Ayasofya’yla yüzyıllardır dertleşiyor.
Camiler, kiliselere, martılar gemilere selam veriyor. Güneş bulutlara, yağmur toprağa,
insan insana...
Ahmet Misbah DEMİRCAN

Beyoğlu Belediye Başkanı

Boğaz’ın masmavi sularından geçen vapurlar; en çok umut taşıyor, sevgi taşıyor,
hayat taşıyor.
Hayatın her ânı, İstanbul’da şiir gibi akıyor.
Büyük Ressam Devrim Erbil üstadımız, İstanbul’un bütün hallerini, bütün renklerini,
desen desen dile getirdi. Mavi yeşile; kırmızı sarıya, çizgiler imgelere karıştı.
Ortaya şiir tadında bir sergi çıktı: İstanbul, Şiirsel Bir Yorum.
Sergide yer alan eserler, Devrim Erbil’in İstanbul’u. O’nun gözünden, O’nun gönlünden, O’nun
fırçasından tuvale yansıyan İstanbul aşkı. Bu aşka, tanıklık etmek heyecan verici bir deneyim. Kalbe latif duygular ilham eden bir tecrübe.
Üstadın resimlerini izlerken, tefekküre açılan kapılar buldum.
Gerçek ile hayalin bu kadar sarmaş dolaş, bu kadar iyi arkadaş olmasından çok keyif aldım.
Sanatın gücü de bu olsa gerek: Tahayyülden tefekküre ufuklar açarak, kalbi güzelleştirmesi.
İstanbul, Şiirsel Bir Yorum sergisi; bir sergiden öte. İstanbul’un şiir hâli.
Kıymetli üstadımız Devrim Erbil’e bu harika sergiye ev sahipliği şansı verdiği için
şükranlarımı sunuyorum.
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oluşturan alaşım? Elbette hayır, daha nice , niceleri var; ressamlar, ressam hocalar değildi kuşkusuz onun sanatçı kimliğini var
eden…Bir miktar da heykelciler, mimarlar,tabii geleneksel sanat erbabı hocalar da katılmışlardı o alaşıma… Kimler mi? Sıralayalım da görün..İçtenlikle ve açık yürekli olmanın erdemi ile
çağdaş sanatçının tüm sanat dallarıyla ilgilenmesi gerektiğini
Zühtü Müridoğlu’yla, sanattan ödün verilmeyeceği gerçeğini Hadi
Bara, yaratıcı zekanın çocuksu bir coşku ile bütünleşmesini Şadi
Çalık ile… Sonra, sonra Hüseyin Gezer ile, Orhan Şahinler, Bülent
Özer ve Kerim Silivri ile, Muhlis Türkmen, Emin Barın İle…
Ve tabi tüm bu sıraladığım hocalardan maada daha nice, bir nice
sanat ve düşün insanı, yurt içinden, yurt dışından söz konusudur
onun oluşumunda. Saymakla bitmez elbet ama Ahmet Hamdi
Tanpınar’dan Ahmet Kutsi Tecer’e, Rıfkı Mehlul Meriç’e, İsmail
Tunalı’ya, Sabahattin Eyupoğlu’na. Yaşar Kemal ve Aziz Nesin’e,
Nedim Günsur ile Orhan Peker ve Turan Erol’a ve tabii Rönesans
döneminden tutun, Cezanne’dan Picasso’ya, Klee’ye, Kardinsky’ye ve daha kimlere kimlere dek…

DEVRİM ERBİL

DÜN, BUGÜN, YARIN
Devrim Erbil! Devrim Erbil kimdir? Hep bilindik şeyler; hele Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin onu onurlandırdığı
Tophane-i Amire’deki o görkemli ‘’Akademide Elli Yıl ’’ sergisi sonrasında sanmam ki bilinmedik yönü kalmış olsun…Tüm
yaşam öyküsü, öğrenciliği, hocalığı, hocaların hocası oluşu, genç
yaşta kazandığı uluslar arası ödülleri, Resim Heykel Müzesi
Müdürlüğü, Devlet Sanatçısı ünvanı kazanışı, velhasıl o bilmem
kaç kıtada açtığı ,açmakta olduğu nice çok sergiler,hepsi ama
hepsi gözler önüne serildi. Yanı sıra nice kitaplar,yayınlar yapıldı
onun için, sanatı için ki o kitapların ikisi benim imzamı taşır, ayrıca yıllar yıllar öncesinden günümüze bir nice yazım da onu ve
sanatını anlata gelir.
Ne var ki bunca yıllar, bunca yazılar sonrasında bu yeni sergisi
fırsatıyla şimdi bir daha oturup düşündüğümde ‘Devrim Erbil Bir
Alaşımdır’ diyorum.. Evet, Devrim Erbil bir karışım, eski dilde bir
halita, yani bir alaşım ürünüdür. Kimlerin alaşımı derseniz, özverisi, öğrencilerine aşıladığı özgüven ile galeri hocacı Halil Dikmen’in, doğa tutkusunu, coşkuyu, şiire,güzele düşkünlüğü, halk
sanatını, minyatürü, usta-çırak ilişkisi dahil pek çok şeyi ona veren atölye hocası Bedri Rahmin’in, sanatçı için zeka ve nüktenin
yaratıcılığın bir parçası olduğunu hissettiren Çallı’nın, çok ileri
yaşlarda bile çocukça bir sevinçle resmini yapabildiğini gösteren
Hikmet Onat’ın, sanat adanan vakur ve kültürlü tavrı ile Nurullah
Berk’in, duyarlılığı, insancılığı ile Cevat Dereli’nin, işini ciddiye
almak konusunda Cemal Tollu’nun, sanata aşkla bağlanmayı,
her şeyden üstün tutmayı,araştırmacı, yenilikçi olması ile Zeki
Faik İzer’in alçak gönüllü olma bahsinde ise Ali Çelebi’nin…İyi
insan iyi sanatçı bütünleşmesini, sevgi, saygı ve güvenin anlamını
benimsemesiyle Ercüment Kalmık’ın…

Ayrıca yılların, yılların birikimi, oluşumunda, kişiliğin olgunlaşması
evresinde elbet bir hayli rol oynamışlar ve şimdi bizim, sizin, onların değil, hepimizin takdirle, bir bölümümüzün gıptayla belki de
açıkçası kıskançlıkla kabul ettiğimiz sanatçımız var olmuştur.
Bunca takdim den sonra elbet gerek yoktur Devrim Erbil’in yeniden tanımlanmasına, ama yine de bir denemeye kalkışmamız da
fena olmaz sanırım.
NEDİR DEVRİM ERBİL’İN ÖZELLİĞİ
İşte böylece Devrim Erbil nice çok cevherden öz alırken, nice
çok adlarını saydığım, sayamadığım yerlisi yabancısı ile pek çok
ustadan adeta el alırken izlediği yol, aldığı merhale, yükseldiği
aşama elbet çok çok dikkat çekicidir. Şimdi dillerde, hatta on
beş yıldır yalnızca İstanbulları ile gündeme yerleşen sanatçımızı
kronolojik bir sıra ile incelemeye, değerlendirmeye kalkışmamız
da bir yönden elbet gerekli değilse de çok da yerinde olacaktır
kanısındayımdır ve şunun için de bir hayli gerilere, en azından elli

Bitti mi, tamamlandı mı Devrim Erbil’i, onun sanatçı kimliğini
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yıl gerilere dönmemiz gerekir.Nitekim ilk merhale, ilk durağımız
1966 yılı olmalıdır.Zira o yıl Tahran Bienali vardır ve Devrim Erbil sanat yaşamının ilk büyük başarısını orada, henüz 29 yaşında
iken yakalayacak, birincilik ödülü kazanacaktır. Var ettiği eser ise,
hele o zamana göre pek ilerde diye niteleyebileceğimiz bir soyutlamalı çizgici üslubunu yansıtan 116x89 cm. boyutunda tuval üzeri
yağlıboya ‘Kalkan Ağacı’ resmidir.. Ne müthiş bir başarı değil mi,
hem uluslar arası bir yarışmada, hem de henüz otuzunu bile bulmamış bir yaşta varılan bu sıra dışı başarı…Yine aynı üslup özelliklerini gösteren, hani son yıllarda büyük sükse toplayan hat sanatımızı büyük ustalarından Karahisarı’nın karalamalarını bana
anımsatmaktan da geri kalmayan ‘Çizgisel Düzen’ adlı 82x110
cm.lik ve 1969 tarihli bir çalışmasının ise ‘Organisation Lineaire’
başlığı ile koskoca dört ciltlik Fransız ‘’L’art Abstrait’’ ansiklopedisinde yer alması da her halde genç sanatçı için yeni ve önemli bir
başarı örneğidir kuşkusuz.

isabetle ortaya koymaktadır.Zira Devrim kendi döneminin ortalama
resim anlayışının çok çok dışına çıkabilmiş, çağdaş dünya sanatının
paralelinde var olmayı sürdürebilmiş bir sanat insanıdır ve bu durum ilk sanat yıllarından beri ayan beyan ortadadır.Öyle ki onun
kurduğu yada onun dahil olduğu tüm sanatsal gruplar, ki bunlar
daha mezun olduğu ilk yıl altı kız arkadaşıyla kurduğu ‘Soyut 7’ler’,
sonrasında 1963 yılında Tülay Tura, Altan Gürman, Adan Çoker ve
Sarkis’le kurdukları ‘Mavi Grup’, 1969 da başkanlığına getirildiği
Çağdaş Ressamlar Derneği ile 1975 de yine başkanlığını üstlendiği
‘Görsel Sanatçılar Derneği’.. Evet, tüm topluluklar ve üyeleri özellikle çağdaşlığın, çağdaş sanatın peşinde olan kimliklerdi.
İŞTE KİMİ İPUÇLARI
Böyle olunca da yine biraz geriye dönüp baktığımızda, genç sanatçımız için kimi hocaların değerlendirmeleri de söz konusu olur
elbet, ama biz şimdi yalnızca bir ikisinin ve birer cümleleri ile
yetinelim…1967 yılı Türk Alman Kültür Merkezi sergisi sonrası
hocası Bedri Rahmi Eyüpoğlu değerlendirmesi; ‘’ …O dünyamızın
ressamlarından biri; resim sanatının nereden gelip nereye gittiğini biliyor.’Ya idollerinden Ercüment Kamlık? Bilinçli bir sanat kültürünün bilinçli süzgecinden geçmemiş hiçbir renk, hiçbir
biçim, hiçbir fırça vuruşunu Devrim’in resimlerinde bulmak
mümkün değildir. ‘Hamit Görele’nin değerlendirilmesi ise şöyle:’
Anadolu resimleri, hiç de köy resimleri yapmadan kendine özgü
hiyeroglifleriyle bize Anadolu’yu, Anadolu köyünün plastik efsanesini anlatıyor; bu hiyerogliflerin çözümü seyirciye düşer ve çözdüğü
oranda yapıtın tadına varır.

Ve bu defa 1972’dir, Mısır’ın İskenderiye Bienali de ona ‘Bir Anadolu
Kasabasında Yaşantı Üzerine Çeşitlemeler’ adı yine tuval üzerine
129x98 cm.lik bir değişik çalışması ile ikincilik ödülü kazandırır…
Evet, değişik bir çalışma tanımlaması yaptım, zira bu kez öncekilerin aksine bir yöreyi, bir çevreyi yansıtıyordu bu eserle ki adeta bin
bir çizgi ile ve nötr bir anlatımla bir Anadolu kasabasındaki atmosferi, o bin bir çizgiye karşın yine de yalın bir dille, bir bütün olarak
sunuyordu. Ve bilinmez ama, sanırım ki bu farklı anlatım onu gelecek yılların İstanbullarına da hazırlıyordu.
BU BAŞARININ ARDINDAN BİR GÖZ ATALIM
Kolay değil elbet, daha otuz beşine, yani gençlik sınırı kabul edilen
yaşa bile gelmeden bunca başarıya ulaşmak..Bu arada yine 1969
da ‘Yılın Genç Ressamı’ seçilmiş olması da herhalde bir hayli
öneme sahiptir sanırım..

VE BAŞKA YAZILAR
Elbet başka yazılar da, hem de ne çok, ne çok var Devrim Erbil’i,
resmini anlatan ki saysanız bitmez diyebilirim rahatlıkla. Zaten merak ederseniz bir nice kaynak kitap bulabilirsiniz… Hani bu
alanla ilgili hemen her imza bir şekilde devrimden söz etmiştir inanın…İlk yazı da 1962 tarihini ve değeri her geçen yıl biraz daha
anlaşılan Ankaralı bir sanat erbabının, İhsan Cemal Karaburçak’ın
imzasını taşır. Sonra 1967 yılı Stutgart sergisi kataloğun da Sezer
Tansuğ imzası vardır ve arkası sürüp gider.

Evet, topluca bir göz atacak olursak o resimlere ve tabi sanatçımızın
onlara yakıştırdığı adlara, genelde göreceklerimiz doğa yorumlamaları, doğa soyutlamaları gibisinden soyutlama ve yorumlamalardır.
Bu durumda sanatçımızın sanata öncelikle genel yaklaşımını pek
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Ne var ki, az önce de ifade ettiğim gibi her birini sıralamaya gerek yok
diyelim ve biz en yenisinden, 2015 tarihli Mümtaz Sağlam yazısından
son bir paragrafla yetinelim: ‘ Batılı olduğu kadar doğulu bir kavrayışa da sahip görüne Devrim Erbil resmi baştan beri çizgi, yüzey,
hacim, renk ve istifleme gibi bir biçimlemeyle ilişkin sorunlara yanıt
arayan bir yaklaşım içindedir. Bu arayışı yönlendiren temel nosyon
ise, sanatçının bir deney alanında sahip bulunduğu bir birikimdir. O
yüzden burada, batılı bir düşünce yapısı ve sanat görüşü, seçkin bir
duyarlık ve evrensel değerlerle bütünleşen özgün bir dil önerisi tüm
görkemiyle karşımızdadır’

hedefindeki Kalamış, ne denizi kalmıştır, ne iskelesi ve tabii nede o
iskeleden kalkan vapuru…Evet, saya saya bitiremezsin yitip giden o
sayısız güzellikleri…İstanbul artık şairin bir taşına yek pare acem
mülkünü feda ettiği kent değildir ne yazık ki, İstanbul o güzelim kent
şimdilerde Gülyabani misali dev binaların istilası altındadır. Ancak ve
ancak neredeyse bir tek silueti, oda herhalde şimdilik kalmış gibidir,
tarihi yarımadasını kuşatan..İşte bizim sanatçımız da geride kalan
güzellikleri işlemektedir tuvallerine, onlar da kaybolup gitmeden..
Evet , o İstanbulların esrarı bu olsa gerek ve Devrim Erbil de onları,
o geride kalanları işlemektedir.ancak, bir kuyumcu titizliğiyle…

İSTANBUL’LARA GELİRKEN
Son yıllarda , bırakın son yılları, Devrim Erbil neredeyse ilk günden
beri hep İstanbullar resmeden bir sanatçı gibi algılanmaktadır. Oysa
karıştırıyorum Tophane-i Amire’deki o görkemli serginin katalogunu ve görüyorum ki onun ilk İstanbul’u bizim aşina olduğumuz
İstanbul’la karşılaşabilir. Fakat öte yandan, yine neredeyse sanırız
ki Devrim Erbil şimdilerde İstanbul’dan gayri resim üretmez…Yine
karıştıracak olursanız o kataloğu göreceksiniz ki sanatçımızın kimi
ritmik soyutlamaları 2010,2014 yılı, hatta Işık Ve Kuşlar gibi kimileri 2015 tarihini taşımaktadırlar. Demek oluyor ki sanatçı esininin
yönlendirdiği istikamatte yol alır ve asla o duyguları bir yana koyup
yalnızca piyasaya ihtiyacıyla yetinmez, yetinemez.

İSTANBUL, İSTANBUL yine İSTANBUL
Hangi bir İstanbul’dan söz edilmeli ki Devrim Erbil resminde. İstanbullar, renk renk , orasından burasından.İşte o gözde simgelerinden biri, Galata Kulesi. Nice yıllar, nice eyyam, kaç imparatorluk,
kaç hükümdarlık görmüş Galata Kulesi. Kimi kez o nice efsanelerin
kahramanı Galata Kulesi arkaya alınıp gözlemleniyor ve payitahtın
Sarayburnu’na, kimi kez ise Sarayburnu’ndan Galata Kulesi’ne bir
kuşbakışı…Bir kuşbakışı ile sanki iki sevdalı buluşmaktadır. Kimi
kez şafak renginin pembeliğinde, kimi kez grup vaktinin turuncuya
çalan kızıllığında…
Bunca parlak bir kariyer, bir yaşam ve sanat öyküsüne sahip, ayrıca hocaların hocası olabilmiş, yurt içi yurt dışı ödüller kazanmış,
pofpoflanan bir şöhretin değil, gerçek bir başarının sahibi, Devlet
Sanatçısı bir gerçek usta olarak inanıyorum ki gelecek kuşaklar için
yaşamıyla ki buna elbet sevdaları da dahildir ve sanatıyla çok çok
daha etkili olacak, efsaneleşecektir.
İşte Devrim Erbil, dünü, bugünü, yarını ile…

İSTANBULLAR, İSTANBULLAR…
Peki nedir öyleyse o hep gözlerimizi kamaştıran çeşit çeşit İstanbullar?...Açıklanması elbet pek kolay bir soru…Ne ise Doğa tutkusu
resimleri, ne ise Kuş Tufanı ve Ritmik Soyutlamalar misali resimler,
İstanbul’lar da aynen öyledir. Hem siz hiç gördünüz mü eski ustalarda İstanbul’a bigane kalanı ki o duyarlı fırça ilgisiz kalabilsin..İsim
isim sıralamaya gerek yok elbet ama hep biliriz eski ustaların bir
nice yöresinden İstanbul’ları ve gönlümüze yansıyan o güzellikleri..
Fakat şimdiler de hem İstanbul değişti, fena halde, hem resim sanatı değişime uğradı bir haylice. Onun içindir ki Devrim Erbil’in bu yeni
İstanbul’u benzemez asla o İstanbul’lara…Benzemez asla, zira dedik
ya yok, yok o İstanbul artık, nerede o şarkılarda terennüm edilen
sazların çalındığı Çamlıca bahçeleri, nerede o bir tatlı huzur alma

Abdülkadir GÜNYAZ
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İstanbul Boğaza Doğru, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 150x250cm, 2012
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İstanbul ve Kuşlar, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 180x270cm, 2014
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İstanbul Topkapı’dan Haliç’e Doğru, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 150x200 cm, 2014
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İstanbul Rengarenk, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 130 x 180 cm, 2014
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İstanbul, Süleymaniye ve Kuşlar, Tuval Üzerine Yağlıboya, 150x150 cm, 2013
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Haydarpaşa, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 150x150cm, 2014
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İstanbul Derin Mavi, Tuval Üzerine Yağlı Boya,140X140 cm, 2013
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İstanbul Eleştirel Yorum, Tuval Üzerine Yağlı Boya,110x190 cm, 2014

13

Ayasofya, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 200x160cm, 2017
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İstanbul, Topkapı İkilem, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 160x110cm, 2016
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İstanbul Kırmızı- Gri Kuşlar, Tuval Üzerine
Yağlı Boya, 125X 200cm, 2013
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İstanbul; Renkli Günbatımı, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 140x140 cm , 2014
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İstanbul’a Bakış, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 180x130 cm, 2013
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İkili Bakış, Eskiyarımada, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 130x180cm, 2017
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İstanbul’un İzleri , Tuval Üzerine Yağlı Boya,130x180 cm, 2014
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İstanbul İkili Bakış, Selimiye-Mavi, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 130x180cm, 2017
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Devrim Erbil
1937
1955
1959
1962
1965
1969
1969
1975
1979
1981
1999
2000
2004
2005
2015

Uşak’ta doğdu.
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’ne girdi. Galeride, Halil Dikmen’in atölyesinde,
Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencisi oldu.
“Soyutçu 7’ler” grubunu kurdu. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümünü bitirdi.
Akademi’ye asistan oldu. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cemal Tollu ve Cevat Dereli atölyelerinde görev aldı.
İspanya Hükümeti’nin verdiği sanat bursunu kazanarak gittiği Madrid ve Barcelona’da başladığı meslek
araştırma ve incelemelerine Paris ve Londra’da devam etti.
Yılın genç ressamı seçildi.
Türkiye Çağdaş Ressamlar Derneği başkanlığı görevinde bulundu.
Görsel Sanatçılar Derneği Başkanlığı yaptı.
İstanbul Resim Heykel Müzesi Müdürlüğü’ne atandı.
İ.D.G. S Akademisinde Profesörlüğe yükseldi.
Kırgızistan Bilim ve Sanat Akademisi Onur Üyeliği unvanı verildi.
Balıkesir Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi açıldı.
Mimar Sinan Üniversitesi’nden emekli oldu.
Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi kurucu dekanı olarak görev yaptı.
Devrim Erbil Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı’nı kurdu.

ULUSLARARASI ÖDÜLLERİ
1966
1972

V. Tahran Bienali “Saray ve Kraliyet 1. Ödülü”
IX. İskenderiye Bienali Resim 2. Ödülü

ULUSAL ÖDÜLLERDEN VE BAŞARILARDAN SEÇKİLER
1968		
1973		
1974 ve 1976
1978 ve 1982
2000		
2012		
2012		
2017		

“Yılın Genç Ressamı Sergisi” Genç Ressamlar 1. Ödülü
Türkiye Cumhuriyeti 50. Yılı Resim-Heykel Yarışması “Atatürk ve Cumhuriyet Ödülü”
DYO Resim Yarışmaları “Başarı Ödülü”
Devlet Resim-Heykel Sergileri “Başarı Ödülü”
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi “Görsel Sanatlar Ödülü”
Art Bosphorus Çağdaş Sanat Fuarı İstanbul “Yılın Sanatçısı” Ödülü
Yedirenk Sanat Vakfı “Ustanın Günü” Ödülü
Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği “Yılın Sanatçı” Onur Ödülü
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YURTDIŞINDA ESERLERİNİN YER ALDIĞI MÜZELER
•
•
•
•
•
•
•
•

Ben and Abby Greg Foundation, Minnesota / ABD
Banja Luka Umneticka Galeriya / Bosna Hersek
Alexandria Museum of Fine Arts / Mısır
Museum of Contemporary Arts, Bükreş / Romanya
National Museum of History, Taipei / Tayvan
Palacio National da Ajuda, Lizbon / Portekiz
Georgian National Museum, Tiflis / Gürcistan
Tirana National Museum, Tiran / Arnavutluk

YURTİÇİNDE ESERLERİNİN YER ALDIĞI BAZI MÜZELER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Milli Kütüphane Koleksiyonu, Ankara
Resim Heykel Müzesi, İstanbul-Ankara-İzmir
Selçuk Yaşar Müzesi Koleksiyonu, İzmir
Cumhurbaşkanlığı Köşkü, Ankara
Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi, Balıkesir
İstanbul Modern, İstanbul
Eskişehir Çağdaş Sanatlar Müzesi, Eskişehir
Erzurum Atatürk Üniversite Koleksiyonu, Erzurum
Hacettepe Üniversitesi Koleksiyonu, Ankara

Devrim Erbil yurtiçinde ve dışında yüzlerce kişisel sergi açtı, karma sergilere
katıldı. Türk sanatını tanıtan sergilerin komiserliklerini yaptı (İskenderiye, Belgrad, Sofya, Kuveyt). Sanat üzerine konferanslar verdi, yazılar yayınladı, radyo ve
televizyon konuşmaları yaptı.
SANAT ANLAYIŞI
Devrim Erbil resmin şairi. Doğa onun tutkusu. Yaşamın ritmi ve devinimi onu her
zaman etkiliyor. Birbirinin benzeri ama tıpkısı olmayan tekrarlar, ikilemler onu
varlık nedenini sorgulamaya götürüyor.
Anadolu’nun kültürel mirası onun bakış açısını her zaman etkilemiştir. Kültürler arası ilişkiler ve günümüze dek uzayan çizginin ortak paydaları; “Anadolu’da
Yaşam Üstüne Çeşitlemeler” dizisi belli bir döneminin vazgeçilmez konusudur.
İstanbul 60 yıldı yaşadığı bir kent; uçsuz bucaksız, tarihsel konumu ile doğasıyla
olağanüstü. Devrim Erbil şimdi İstanbul resimleri yapıyor. Bazen kuşbakışı bir
görüntüyle bazen iki bir bakışın birlikteliğiyle. Çoğunlukla kuşların kanat seslerindeki müziği ve hareketlerindeki ritmi hissettirerek. Devrim Erbil eserleriyle
bir anlık bir mutluluk duygusu – yaşam sevinci vermek istiyor. Şiirin sözcükleri
gibi bir anlık mutlulukları birbirine eklemek istiyor.
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